
1. Významné události v životě města v chronologickém sledu 
 
Vstup do nového roku 1999
 
 Už tradičně byl i vstup do nového roku 1999 předznamenán řadou projevů a přání. 
 Prezident Václav Havel kritizoval ve svém novoročním projevu neúctu k lidským 
právům, rasismus a nerespektování kulturních odlišností, kvůli nimž v české společnosti 
vznikají nové zdi podobné těm, které padly před devíti lety při změně režimu. Podle něj  
se začaly vynořovat i v politice… 
 Úsilí zamezit budování nových zdí a především odstraňování pozůstatků zdí starých  
se odrazí i v přijetí České republiky do Severoatlantické aliance a časem také do Evropské 
unie. Přijetí do ní hodně záleží na nás samých.  
 
 K trutnovským občanům se vyslovil už koncem roku 1998 starosta města Trutnova 
Mgr. Ivan Adamec v Radničních listech. „S nastávajícím koncem roku se většina z nás začíná 
zamýšlet nad tím, jaký vlastně byl, co nám přinesl, či vzal, a připravuje si novoroční 
předsevzetí, která vyjadřují touhu po změně a lepší budoucnosti. 
 Závěr letošního roku přináší také závažné změny v životě našeho města. V Trutnově 
bylo zvoleno nové městské zastupitelstvo. Jeho 33 členů je složeno z 12 politických  stran či 
seskupení. Volba nového starosty, jeho zástupců a městské rady ukázala, že rozhodování 
v tomto složení rozhodně nebude jednoduché. Přesto věřím, že postoje jednotlivých poslanců 
jsou vedeny upřímnou snahou o splnění svých volebních programů, předvolebních slibů a 
předsevzetí. 
 Své zvolení starostou považuji  za velkou osobní výzvu, každodenní práci pak za 
odpovědnou službu občanům našeho města. 
 Vážení trutnovští spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví a úspěchů v novém roce. Sobě a svým kolegům zastupitelům přeji spokojené občany, 
jasnou hlavu a pevnou ruku při rozhodování o věcech veřejných našeho krásného města.“ 
 
 Srdečné přání všeho dobrého občanům města Trutnova vyslovili i Mgr. Tomáš 
Hendrych, zástupce starosty, Ing. Hana Horynová, zástupce starosty, Bc. Zdeněk Nýdrle, 
zastupující tajemník a všichni zaměstnanci Městského úřadu Trutnov. 
 
 K jejich přání  se rád připojuje i kronikář města Trutnova, který intenzivně prožívá  
se svým kolegou fotokronikářem hospodářský a společenský rozvoj města, který dokumentují 
v trutnovské kronice a fotokronice. 
 
Silvestr ´98 
 
 Hned ráno po silvestrovské noci začali pracovníci Technických služeb v Trutnově 
odklízet pozůstatky bouřlivých oslav, které se soustředily především na Krakonošovo 
náměstí. Rachejtle, světlice a ohňostroje tak už nějak patří ke vstupu do nového roku. Bohužel 
se ani letos neobešel Silvestr bez těžkého zranění způsobeného dělbuchem. 
 
Město na internetu 
 

1.ledna 1999 uběhlo již, jak uvádí webmaster MěÚ Martin Čapek, 184 dnů od prvního 
spouštění městského web-serveru. Internetová prezentace je dnes rozdělena do 7 hlavních 
oblastí. V zajímavých odkazech se naleznou odkazy na další internetové prezentace 



(informace o OkÚ, Školská agentura, Agentura Klíč, odkazy na denní tisk a nejrůznější 
informace). Ve zprávách webmastera jsou údaje o posledních aktualizacích internetových 
stránek, o službách pro veřejnost aj. V sekci „Naše město“ články o historii i současnosti 
Trutnova, aktualizovaná nabídka kulturních akcí. Stať o Městském úřadu v Trutnově 
informuje o dění na MěÚ, usneseních MR a MZ, o činnosti jednotlivých odborů MěÚ, 
v telefonním seznamu o telefonních číslech pracovníků MěÚ, v sekci Radniční listy o jejich 
obsahu s týdenním předstihem. V „Downloadu“ pak spoustu zajímavého software jak  
pro internet, tak i pro běžné domácí použití. 
 
Státní oblastní nemocnice Trutnov 
 
 Od 1. ledna 1999 došlo ke změně názvu Všeobecné Masarykovy nemocnice 
v Trutnově na Státní oblastní nemocnici Trutnov. Mění se rovněž zřizovatel – město Trutnov 
nahradí Okresní úřad v Trutnově. SONT změní i své telefonní číslo – nyní 0439/866 111. 
 
Mezinárodní rok seniorů 
 
 Rozhodnutím OSN byl vyhlášen rok 1999 jako Mezinárodní rok seniorů se zaměřením 
na situaci a postavení seniorů ve společnosti, možnosti individuálního rozvoje osobnosti  
po celou délku života, multigenerační vztahy a celkový vývoj společnosti v důsledku stárnutí 
populace. (Podle statistik je Trutnovsko regionem „mladým“ – obyvatelé starší 60 let jsou zde 
zastoupeni 17,6 % z celkové populace. Ve východočeském regionu 18,5 %, v ČR 18 %. 
 
Klub seniorů 
 
 Trutnovský Klub seniorů s předsedou Miroslavem Šafaříkem nestojí zdaleka pasivně 
stranou všeho dění města. 
 
Kulturní program na leden 
 
 Na leden 1999 připravil bohaté kulturně-společenské vyžití trutnovský Dům kultury: 
4.1. Akademie třetího věku: přednášku Mgr. R.Tichého „Na dlabaném člunu z Itálie  
do Portugalska.“ Národní dům ve 14.30 hodin. 
9.1. Kurz fotografie (připravil Foto Gold s DK). Národní dům v 9.00 hodin. 
10.1. Byl jednou jeden král. (divad. soubor „Buchty a loutky“)Pohádkový čtyřlístek. Nár. dům 
v 15.00 hod. Vstupné děti 15 Kč, ostatní 25 Kč. 
11.1. Opakování pořadu pro žáky I. St. ZŠ. ND v 8.30 a 10.00 hod. Vstupné 20 Kč. 
15.1. Country večer. Star West. Zábava s tancem. Hraje skupina Pěna. Nár. dům ve 20.00 
hod. Vstupné 50 Kč. 
17.1. Dětský karneval aneb Rozpustilá olympiádička. Zábavný program pro děti od 3  
do 12 let. ND ve 14.00 hod. Děti v maskách 10 Kč, odst. 25 Kč. 
18.1. Akademie třetího věku. Přednáška RNDr. Vlad. Proudy. ND ve 14.30 hod. 
19.1. Pohádka o louce. L.Peřina vypráví dětem MŠ. Klub Nivy v 8.30 a 10.30 hod., vstupné 
15 Kč. 
20.1. Večer pro hosta – přednáška MUDr. O.Macharáčka „Člověk je součástí přírody.“ 
Národní dům v 19.00 hod. Vstupné 30 Kč. 
21.1. Klavírní recitál – Emil Leichner. Koncert Kruhu přátel hudby (M.P.Musorgskij, 
B.Martinů). Konc. síň B.Martinů v 19.30 hod. Vstupné 50 Kč, mládež 35 Kč. 
26.1. Divad. představení „Bouřlivé jaro“ A.Weskera. O.Vetchý, A.Vránová. Nár. dům  
v 19.30 hod. Mimo předplatné 95 Kč. 



30.1. Burza kartiček. Nár. dům 9.00 – 12.00 hodin. Vstupné 7 Kč. 
30.1. Divadelní ples na téma „Cesta do pravěku.“ (V civilním oblečení nepřístupno).  
Nár. dům ve 20.00 hodin. Vstupné 100 Kč. Star West, hraje skupina Meta. 
Od 20.1. výstava fotografií v kině Vesmír „Za zatměním slunce do Venezuely.“ (Ve foyer 
kina vždy v době promítání). 
 Kino Vesmír hraje po celý týden v 17.30 a 20.00 hodin. Kino Hvězda – Zelená louka 
vždy ve středu a v pátek – někdy v 17.30 a 20.00, někdy jen v 18.30 hod. 
 
Zvýšení vodného a stočného 
 
 Vodovody a kanalizace Trutnov zvýšily od 1.1. ceny za pitnou vodu a za stočné  
o 15,7 % pro domácnosti a o 0,9 % pro ostatní odběratele. Cena vodného pro domácnosti 
bude 14,84 Kč za m3, ostatní odběratelé zaplatí včetně daně 15,97 Kč. Stočné pro domácnosti 
činí 7,78 Kč/m3, ostatní zaplatí 9,71 Kč. 
 
 Zima přináší nejen radosti. Ve Státní oblastní nemocnici Trutnov se v prvních 
lednových dnech doslova od rána do večera nezastavili. Mezi zraněnými nebyli jen lyžaři, ale 
i turisté a běžní chodci. 
 
Hokej 
 
 Nečekanou prohrou na vlastním zimním stadionu Na Lukách  se skoro definitivně 
ztratila představa o účasti trutnovských hokejistů v první šestce. Prohráli s Chocní 3:4. 
 
20 let MŠ v Novodvorské (výstava) 25.-29.1. 
 
 V posledních lednových dnech skončila pětidenní výstava dětských výtvorů 
v mateřské škole v Novodvorské ulici. Svou náplní plně odpovídala svému označení „Jen si 
lidé všimněte, co je krásy na světě.“ Ukázala u příležitosti dvacetiletého trvání školky,  
co zajímavých nápadů a dovednosti je skryto v dětských ručkách a hlavičkách. Na 800 
návštěvníků zaujal např. koník vytvarovaný ze sena, osada Eskymáků, práce z přírodního 
materiálu. 
 Úspěch výstavy je i výsledkem dobré práce pedagogů MŠ. 
 
Country club Bonanza 
 
 První letošní klubový večer vyplnil svým vyprávěním o Mexiku a promítáním 
diapozitivů Rudolf Grym v Country clubu Bonanza (2.1.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nová služebna MP 
 

            
 

                     
 

Slavnostní otevření nové služebny trutnovské městské policie v budově MěÚ na 
prvním meziposchodí se uskutečnilo za pozvání představitelů města a dalších hostů 4. ledna – 
uvítal je nový ředitel MP Karel Povr. 
 Prioritním cílem MP je podílet se intenzivně na boji proti pouliční kriminalitě. 
Napomoci by k tomu měla i speciální technologie, kterou předvedl zástupce brněnské firmy 
Olympo control. Dění v ulicích mohou strážníci MP sledovat pomocí vhodně rozmístěných 
kamer, z nichž první byla již instalována. Nový systém uvítal jako významný přínos  
i přítomný starosta Mgr. Adamec. 
 
Divizní fotbal se změnami 
 
 Od 4. ledna zahájili trutnovští divizní fotbalisté přípravu na jarní sezónu. Vstoupili  
do ní se dvěma novinkami – se staronovým předsedou klubu Josefem Chráskou (převzal  
po 2 letech znovu tuto funkci po ing. Jůzlovi) a se změněným hracím dnem. Místo v neděli  
se bude hrát již v sobotu odpoledne. První utkání proběhne 20. března s Rychnovem nad 
Kněžnou. 
 
Veletrh cestovního ruchu a turistiky v Brně 
 
 Ve dnech 7.-10. ledna se uskutečnil na výstavišti v Brně již 9. mezinárodní veletrh 
cestovního ruchu a 8. mezinárodní výstava turistckých možností v regionech s názvem 
„Regiontour.“ 
 Mezi vystavovateli nemůže chybět už tradičně OkÚ v Trutnově, který připravil spolu 
s městem Trutnov, Muzeem v Podkrkonoší, Hvězdárnou v Úpici a Východočeskou 



zoologickou zahradou ve Dvoře Králové expozici s názvem „Trutnovsko – Krakonošův kraj.“ 
Návštěvníci ji mohou zhlédnout (je na ploše 35 m2) ve stánku číslo 071 v pavilonu B vedle 
pódia, na němž probíhá kulturní program. 
 Kromě tradičních materiálů, které propagují aktivity regionu, se nabízely nově 
zpracované reprezentační katalogy. 
 Osobně přijeli do Brna zhodnotit úroveň trutnovské expozice i představitelé Trutnova 
starosta Mgr. Ivan Adamec a jeho zástupce Mgr. Tomáš Hendrych 8. ledna. 
 
Stacionář v Palackého ulici 
 
 Denní stacionář pro postižené děti v Palackého ulici připravuje pro své svěřence i 
v roce 1999 pestrý program. V lednu se zúčastní na Pomezních boudách běhu na lyžích  
pro mentálně postižené Kateřina Pilařová z Trutnova. „Samozřejmě se na ni pojedeme 
podívat, a to v den, kdy bude závodit,“ slíbil její vychovatel Zdeněk Peterka. 
 
 
VŘ na MěÚ 
 
 7. ledna schválila MR výběrová řízení na obsazení míst tajemníka MěÚ, vedoucího 
finančního odboru a vedoucího odboru výstavby a životního prostředí – přihlášky do 3. února. 
MR jmenovala zároveň komisi pro tato výběrová řízení. 
 
Krkonošský přebor v curlingu 
 
 Zápasy 5. kola oblastního přeboru Krkonoš (10.1.) nerozhodly, kdo bude letošním 
vítězem. Kandidáti jsou dva – Klub Kopecký a 1. KCK Trutnov. Ten se dostane na 1. příčku 
pouze v případě, že svého soupeře porazí o 11 a více bodů. Hraje se na místním zimním 
stadionu. 
 
Kurz fotografie 
         

     
 
 Kurz fotografie (každou sobotu vždy jednou za tři týdny od ledna do dubna) 
s přednáškami a praktickými cvičeními připravil Foto Gold a DK Trutnov. (Pokračování 
30.1.) 
 
 
 



VZP Trutnov – akce Mořský koník 
 
 Už VI. Léčebný pobyt, který pod názvem Mořský koník připravila Všeobecná 
zdravotní pojišťovna pro dětské pacienty s dýchacími potížemi, se uskuteční v Chorvatsku  
a Dalmácii řadou pobytů od června do října. 
 
Basketbal 
 
 Trutnovské ligové basketbalistky sehrály 9.1. nešťastný zápas v Přerově. Prohrály 
 o pouhé tři body 53:56. Na výsledku se podepsali i rozhodčí utkání. 
 
Nová ricochetová hala Na Nivách 
 
 Nově v tyto dny otevřená ricochetová hala v Trutnově Na Nivách je druhá (po Peci  
p. Sn.) v okrese. Denně jsou přístupné dva kurty od 7.00 hod. do 22.00 hod. 
 První turnaj neregistrovaných hráčů v ricochetu se odehraje v tomto trutnovském 
zařízení 16. ledna (pro 16 mužů a 16 žen). Startovné je 200 Kč. 
 
Školská agentura 
 
 Semináře s názvem Šikana na školách se 9.1. zúčastnilo 68 pedagogických pracovníků 
z okresu. Akci pro ně připravila Školská agentura Trutnov s lektory Dr. V.Schmidtem a  
Mgr. P.Spurným.  
 Diskutovalo se i o linkách důvěry. „Telefon sehrává velice pozitivní roli, neboť nabízí 
bezpečný kontakt, kdy člověk je schopen říci, co by nikdy nevyslovil. Dá se představit jako 
tunel, který má neviditelnou tvář, kde oba konce spojuje hlas. Někdy to je jediná šance, jak 
člověku v krizové situaci pomoci. Díky telefonnímu kontaktu již našlo mnoho mladých lidí 
svého terapeuta a tím cestu zpět do plnohodnotného života,“ uvedl mezi jiným Dr. Schmidt. 
 Další akce Školské agentury jsou neméně závažné – extrémistické skupiny, Peer 
programy. 
 
HC Trutnov 
 
 Hokejisté HC Trutnov potěšili své příznivce vítězstvím nad Náchodem 7:2 
v předposledním kole I. Regionální ligy. Škoda zbytečně ztracených bodů v předchozích 
zápasech, které jim uzavřely cestu do první šestky. 
 
Kulturní kruh 
 
 Kulturní kruh na své lednové schůzce (12.1.) projednal mj. Kalendárium výstav MP 
v roce 1999, připravovanou výstavu v kapli sv. Jana Křtitele, životní jubileum Přemysla 
Maška, úpravy Památníku obětem 1. světové války na trutnovském hřbitově. 
 
 
 
 
 
 



Nový útulek pro psy 
 

         
 

          
 
 Útulek pro opuštěné a zatoulané psy byl slavnostně otevřen 13. ledna před polednem. 
Nachází se ve Vrbové ulici stranou osídlení na pravém břehu Úpy v Poříčí. Útulek 
vybudovalo město Trutnov nákladem 2 milionů korun. Provozovatelem útulku je odbor 
výstavby a životního prostředí MěÚ. 
 V pěkně vybaveném zařízení jsou umísťováni psi zachycení strážníky městské policie 
nebo policie ČR. Po pětidenní karanténě jsou psi očkováni proti vzteklině, psince, 
parvoviróze, hepatitidě a leptospiróze, jsou odčerveni, odvlečeni a potom umístěni 
v chovných kotcích. Případní zájemci o psa si ho mohou po zaplacení poplatku za 
veterinářské úkony odvést (poplatek činí 400 Kč). Chovatelé, kteří si vyberou psa z útulku, 
jsou po dobu jednoho roku osvobozeni od placení poplatku za psa. 
 V případě, že se přihlásí nebo bude zjištěn původní majitel psa, zaplatí za odchyt, 
převoz, náklady s pobytem (70 – 90 Kč za den), dle velikosti psa. 
 Útulek Trutnov už dlouho potřeboval (do stavby byly k dispozici jen tři provizorní 
kotce na veterinární správě). Kapacita útulku je 13 kotců s venkovním výběhem. Boudy jsou 
zateplené – útulek může spolehlivě fungovat po celý rok. Další rozšíření je možné – hodně 
bude ale záležet na financích města. 
 Provoz útulku nemůže být ziskový – spíše hřeje pocit z dobrého skutku pro ty, kteří 
potřebují naši pomoc a lásku a dovedou ji také vrchovatě vděčně odplácet. 
 
 Případné zájemce o psa z útulku tady rádi místní pracovníci uvítají každou středu  
od 14.00 do 16.00 hodin a v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin. O nabídce psů pravidelně 
informují Radniční listy i s jejich fotografiemi. 
 Po slavnostním zahájení provozu útulku (cesta sem bude upravena, jakmile to počasí 
dovolí) předal dodavatel stavby Průmstav, s.r.o. Trutnov, vedení útulku sponzorský dar –  
250 kg  krmného salámu a 3 pytle granulovaného krmiva pro psy. 



 
 Počátkem února dostal nový psí útulek jinou vysoce nedobrou návštěvu – neušel 
vloupání třináctiletého pachatele. A nebyl to zdaleka jeho první konflikt se zákonem. 
 
ČČK 
 
 Čočkovou polévku rozdávali 13.1. na Krakonošově náměstí představitelé Oblastního 
spolku ČČK Dr. Rostislav Čevela (předseda) a Ing. Ivo Trpkovič. 
 
Luboš Dvořák – obrazová výstava v MP  
 

        
 

        
 
 Vernisáž výstavy obrazů Luboše Dvořáka (tvoří pod pseudonymem T.Zvíčina) 
v trutnovském Muzeu Podkrkonoší uvedl 14. ledna Ing. Luboš Zelený, jeho dlouhodobý 
přítel. 
 Vystavené práce Luboše Dvořáka ho zdařile představují nejen jako kreslíře a 
medailéra, ale i jako svérázného krajináře. Krkonoše (řadu let tu působil jako celník) 
zachycuje nezvyklým způsobem: do pláten vkládá geometrický řád vycházející ze základních 
tvarů zobrazovaných motivů. V díle Údolí je to série k obzoru směřujících pestrobarevných 
trojúhelníků, jejichž dvě strany kopírují horské úbočí ve tvaru písmene V. Na plátně Sedlo je 
tímto sjednocujícím prvkem soustava terčovitě uspořádaných kruhů připomínajících šíření 
radiových vln. Zvíčinova záliba v matematice a fyzice se prolíná do kompozice i jeho 
ostatních pláten. Že geometrie proniká i do tvorby portrétů svědčí kolekce kreseb, v nichž se 
podobizny mužů a žen postupně mění v pravidelné obrazce. 
 Výstava potrvá celý měsíc – až do 14. února. 
 
 



Epidemie chřipky zatím nehrozí 
 
 Přes značný výskyt onemocnění horních cest dýchacích není současný stav kritický. 
Podle sdělení ředitele OHS MUDr. Vladimíra Dolejšího se zatím o epidemii nejedná.  
Na všech trutnovských školách s výjimkou ZŠ Komenského, kde onemocněla polovina 
učitelského sboru, se normálně vyučuje. Od 16.1. však i na ní se začne s pravidelnou výukou. 
 
Přívaly sněhu 
 
 Dosavadní leden je bohatý na sníh. Noční přívaly sněhu však dělají starosti 
pracovníkům Státní údržby silnic jen v horské části okresu. Sjízdnost trutnovských 
komunikací zajišťuje 19 sypačů a 40 radliček SÚS (v okrese Trutnov). 
 
Z činnosti Domu kultury 
 
 Programová nabídka Domu kultury na první pololetí roku 1999 je tradičně, zvláště 
pokud jde o zábavné a hudební pořady, dostatečně bohatá – Jiří Krampol, Zdeněk Svěrák, 
Jaroslav Uhlíř, Al. Náhlovský, zpívající právník Jahelka, Věra Martinová, koncerty vážné 
hudby v rámci předplatného Kruhu přátel hudby, módní přehlídky, country večery a bály se 
Star Westem, Večery pro hosta, hodnotná divadelní představení (o předplatné na ně je už 
trvalý zájem). Předplatné se osvědčuje i na oblíbené nedělní pohádky. 
 Výše vstupného ve srovnání s loňskem přirozeně inflačně stoupá. Při tom programová 
činnost DK neznamená vůbec nějaký zisk a mnohdy ani nepokývá náklady. 
 
Den otevřených dveří na SZŠ Trutnov 
 
 Pro získání informací o možnostech a zaměření studia na Střední zdravotnické škole 
mají rodiče, kteří chtějí poslat svou dceru na tuto školu, možnost navštívit ji 16. ledna v Den 
otevřených dveří. 
 
Adamusovo trio (BAK) 
 
 Koncert Adamusova tria zorganizovala 18. ledna v Koncertní síni B.Martinů firma 
BAK, a.s., Trutnov při příležitosti vyhodnocení soutěže Českých 100 nejlepších ´98, v níž 
obsadila trutnovská stavební společnost velmi pěkné sedmé místo. 
 
Dojde ke sloučení SPŠ a CP ? 
 
 Od nového školního roku 1999-2000 dojde v Trutnově pravděpodobně ke sloučení 
Střední průmyslové školy a Centra odborné přípravy. Navrhla to v lednu Rada rozvoje 
školské soustavy okresu Trutnov při Školském úřadě v rámci optimalizace sítě středních škol. 
 Vzdělávací nabídka nově vytvořené školy zahrnuje učební a studijní obory v oblastech 
strojírenství, elektrotechniky a automatizace. Navrhované řešení přinese lepší využití odborné 
erudice pedagogických pracovníků, vedoucí ke zvýšení úrovně výchovně-vzdělávacího 
procesu, ke kvalitnější přípravě absolventů podle požadavků podniků a firem a povede také 
k optimálnímu využití finančně náročného materiálně-technického vybavení. 
 Důležité bude i zlepšení podmínek pro užší a efektivnější spolupráci mezi školami a 
rozhodujícími firmami, zaměstnavateli v regionu, jak zdůraznil kromě jiného ředitel Centra 
odborné přípravy Ing. Vladimír Sauer.  



 V nové škole budou tři maturitní a tři učební obory. 
 
Kurz pro romské aktivisty a poradce OkÚ a MěÚ 
 
 V polovině ledna zahájený vzdělávací kurz pro romské asistenty či poradce okresních 
a městských úřadů na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, na který se přihlásilo 13 
zájemců, bude patrně jako nerentabilní zrušen – dostavilo se jí mizivě málo, jen tři účastníci. 
Mezi nimi byl i Luboš Panny z Trutnova. Kurz měl poskytnout důležité poznatky v oblasti 
sociální práce. 
 
Výstava obrazů Václava Laciny 
 

             
 

           
 
 Vernisáž výstavy Václav Lacina – výběr z malířova díla se uskutečnila 19. ledna  
v 17 hodin v budově Galerie města Trutnova. Uvedl ji PhDr. Ludvík Műhlstein, hudební 
doprovod obstarali Jiří Matyska (flétna) a Martin Matyska (klávesy). Výstava potrvá  
do 13. února. Vernisáže v plně zaplněné GMT se zúčastnili i členové rodiny Václava Laciny – 
manželka Anna se synem Milanem. 
 Osobnost a dílo V. Laciny výstižně přiblížil ve vydaném katalogu ředitel GMT  
PhDr. Karel Shrbený. 
 I když obrazy V. Laciny zdobí řadu trutnovských obydlí, vystavoval malíř veřejně jen 
zřídka. S výjimkou roku 1952 až v 70. letech, v době kdy dosáhl důchodového věku. 
 Jeho život byl poměrně složitý. Narodil se 7.3.1908 v Přepychách u Opočna. V roce 
1930 v letech hospodářské krize nastoupil jako učitel na Slovensku – do Čech se vrátil v roce 
1940, působil na ZŠ v Třebechovicích. Na výzvu k dosídlení pohraničí odešel v roce 1945  
do Trutnova, kde působil na základních školách, na gymnáziu a ZUŠ.  Stranou veřejného a 
osvětového života vůbec nezůstával. Zemřel 14.6.1978. 



 Výstavu, která je průřezem Lacinovy tvorby, uspořádala po více než 20 letech po jeho 
úmrtí Galerie města Trutnova. 
 Václav Lacina pilně maloval. Jeho obrazy z 50. a 60. let svědčí o tom, že si nový 
domov zamiloval. Paleta obrazů se stávala jasnější, objevily se na ní červenohnědé tóny země 
místních polí. Krajinu Krkonoš si přizpůsobil, přece jen větší strmost zdejších hor zůstala 
zaoblená, podobná spíše Orlickým horám, zůstala však lidská, i když se lidská postava na jeho 
obrazech objevovala jen ojediněle. Blízká člověku zůstala, ať už zachycovala svažitá pole 
s cestami, často v období s prvním nebo posledním sněhem, nebo městská zákoutí, především 
ta z okrajů města. Dovolená strávená na černomořském pobřeží jeho paletu ještě víc 
prosvětlila. Neztratila se výstavba obrazu kresbou, ale projev začal být malířštější, začal více 
stavět na použití barvy, na barevné skvrně. Nejeden obraz jeho posledního období navíc 
vyvolává pocit jakéhosi dramatu odehrávajícího se v krajině, dosahovaný světelnými 
kontrasty, častějším použitím špachtle a vrypů do barevné plochy. Přesto zůstal Lacinův 
projev střídmý a ve svém působení nezaměnitelně přímočarý, energický a chápající, takový, 
jaký byl jeho autor.“ 
 
 Václav Lacina byl malíř – krajinář. Vyjadřují to i jeho slova: „Česká krajina, to je zem 
líbezná, kde hory se sklánějí k nížinám, kde klid polí je poznamenán prací. Mám rád 
zapomenutá místa uprostřed ruchu města, mám rád pole a dálky, cesty, které protínají krajinu 
a procházejí jí jako tepny a žíly těla. Žiji krajinou, nehodlám ji pouze popisovat, chci hlouběji 
vniknout do podstaty země a dotvořit její podobu.“ 
 Dílo malíře Václava Laciny nedovoluje být zapomenuto. 
 
Fotovýstava Václav Hrůši v Galerii města Trutnova 
 
 Už skoro tradičně jsou spojeny výstavy v trutnovské galerii s fotografickými 
expozicemi v přízemí.  
 Spolu s pracemi malíře Václava Laciny mohli návštěvníci zhlédnout snímky 
pardubického fotografa Václava Hrůši. Jediným motivem prezentovaných děl je žena. Autor 
zajímavě dotváří své fotozáběry různými speciálními postupy, jimiž dosahuje maximálních 
efektů. 
 
Galerie Lada 
 

        
 



                                            
 
                                      
 19. ledna byla v Galerii Lada na Horské ulici (v budově IPB) zahájena výstava 
keramiky Miloslava Chaloupka. K zhlédnutí byly např. zajímavě řešené hodiny a různé mísy. 
 
Mezinárodní rok seniorů 
 
 Ještě k Mezinárodnímu roku seniorů 1999: Smyslem této akce je zaměřit pozornost 
veřejnosti ke čtyřem zásadním tématickým okruhům otázek souvisejících s životem seniorů: 
situace a postavení seniorů ve společnosti, možnosti individuálního rozvoje osobnosti po 
celou délku života, multigenerační vztahy, celkový vývoj společnosti v důsledku postupného 
stárnutí populace. 
 
Klub seniorů 
 

      

  
 



 Na besedě trutnovského Klubu seniorů 20.1. přislíbil účast nový velitel městské 
policie. Pravidelně se účastní i starosta města Mgr. Ivan Adamec. Nový velitel Karel Povr má 
objasnit celkovou situaci MP, k jejíž práci mají občané stále připomínky. Kromě zástupců 
policie ČR byl přizván i PhDr. Vladimír Wolf, jeden ze zastupitelů města, aby vysvětlil 
některé své výroky k MZ. Nedostavil se však. 
 
Město pod dozorem kamer 
 
 Instalace kamer k sledování dění v trutnovských ulicích proběhne ve dvou fázích.  
Už letos bude kontrolováno Krakonošovo náměstí a pěší zóna až k autobusovému nádraží, 
později se kamery objeví v dalších částech města (přemísťování i podle potřeby). 
 Na instalaci kamer uvolnila radnice letos dva miliony. Zaváděný kamerový systém je 
nákladný – jen zakoupení řídícího počítače přijde na půl milionu. Proto se město snaží zapojit 
do projektu i banky, pojišťovny a různé firmy (je to i v jejich zájmu). 
 Sledování ulic policejními kamerami má svůj význam. 
 
Učitelský klub Severka – odpady 
 
 Učitelský klub Severka, sdružení pedagogů z okresu Trutnov nejrůznějších aprobací, 
pracuje od roku 1995. Problematiku odpadů projednávali členové klubu ve čtvrtek 21. ledna 
v budově OkÚ v Trutnově za účasti zástupce společnosti Transport ředitele Mgr. Jiřího 
Ticháčka a jednatele Jiřího Hejny. Šlo o řešení odpadové problematiky v praxi. 
 
Tenis 
 
 V Trutnově mají pro svůj sport velmi dobré podmínky tenisté.  V současné době má 
tenisový oddíl TJ Lokomotiva Trutnov na 200 členů (v roce 1998 jich přibylo 80). V letošním 
roce chce oddíl přihlásit do soutěží 8 družstev všech věkových kategorií. Předsedou oddílu je 
MUDr. Vladimír Kopecký. 
 Dobře si vede i tenisový klub TC Hrudík, který v lednu uspořádal zdařilý 
celorepublikový turnaj. 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
 
 K přerušení dodávky elektřiny došlo 21. ledna v noci. Těžká námraza způsobila 
poruchu vodičů venkovního vedení mezi Lamperticemi a Žacléří, jejímž vlivem vzniklo 
provozní přepětí a exploze měřících transformátorů v rozvodně v Poříčí a k požáru napájecích 
kabelů mezi rozvodnou 35 kV a transformátory 110/35 kV. Tím i k přerušení dodávky 
elektrické energie pro oblast regionu. Provizorní oprava umožnila obnovit dodávku  
od 2.45 hodin 22.1. Náklady na opravu činily 700 000 Kč. 
 
Internet v Trutnově 
 
 22. ledna se konala v obřadní síni Staré radnice slavnostní prezentace u příležitosti 
zahájení provozu přístupového bodu sítě internet – PVT NET společnosti PVT, a.s. 
v Trutnově za účasti představitelů města. 
 Vedení města hodlá plně využít všech možností internetu. „Chceme všem ukázat, že 
počítač slouží také k něčemu jinému než hraní her. Všichni zaměstnanci města i radní budou 



mít na svém počítači vlastní adresu elektronické pošty, aby mohli rychle a efektivně 
komunikovat mezi sebou i s občany,“ uvedl trutnovský starosta Mgr. Adamec. 
 Protože MÚ je k internetu připojen pevnou linkou, využití možností sítě je  
pro každého úředníka rychlé a pohodlné. 
 Na síť internetu budou navedeny i městské organizace, Technické služby, Bytový 
podnik, Dům kultury i městská policie. 
 Úředníci města by měli díky moderní technice ušetřit čas, který jim dříve zabralo 
pobíhání po kancelářích a shánění kolegů z jiných referátů. Nyní mohou na všechno rychle 
odpovídat a vzájemně připomínkovat různé návrhy bez cestování po úřední budově. Mohou si 
posílat i krátké zprávy anebo nechávat vzkazy v hlasové schránce. 
 Spojení s úřadem pomocí internetu ocení všichni radní. Někteří byli už dříve 
soukromě připojeni, ostatním byly obstarány modemy. Mohou tak připomínkovat návrhy a 
vyhlášky, připravovat si na počítači materiály na jednání a po internetu si je rychle 
vyměňovat. Členové městské rady nemusí proto denně chodit na úřad nebo zdlouhavě 
telefonovat. 
 Náklady na zavedení nového systému by neměly překročit milionovou hranici. I když 
je současná počítačová síť funkční, počítá se se zakoupením nového centrálního počítače  
a se zvýšením výkonu některých už zastaralých počítačů. 
 Nový způsob komunikace bude přirozeně klást vyšší nároky na pracovníky MěÚ. 
Proto se zároveň připravuje systém dalšího odborného vzdělávání. 
 „Bez znalosti práce s počítačem se už dnes dobrý úředník neobejde. Tomuto trendu  
se budou muset přizpůsobit i naši zaměstnanci,“ zdůrazňuje Starosta města, který je 
zaníceným propagátorem moderní techniky. Před svým zvolením byl ředitelem ZŠ 
Komenského, na níž se mu podařilo dostat počítače do každého kabinetu a odstranit zbytečné 
plýtvání papírem, zdlouhavé telefonování nebo přebíhání. 
 Také obyvatelé Trutnova, kteří mají svůj počítač připojen na internet, si budou moci 
vyřídit běžné záležitosti na radnici rychle a pohodlně bez pobíhání po kancelářích. 
 
Vznik Hospodářské komory 
 
 Z iniciativy pracovníků referátu regionálního rozvoje OkÚ v Trutnově se uskutečnilo 
21. ledna na okresním úřadě přípravné jednání s cílem připravit organizační podmínky pro 
vytvoření funkční Hospodářské komory se sídlem v Trutnově. Absence takového orgánu je 
překážkou omezující nejen rozšíření podnikatelských aktivit, ale i jednání se zahraničními 
partnery. (Komora ustavená v roce 1993 své cíle nenaplnila a prakticky nefungovala. Proto 
byli kontaktováni zástupci firem, kteří se se současným nedobrým stavem nechtějí smířit a  
ve spolupráci s OkÚ se pokoušejí hledat další partnery a společně vyřešit organizační a právní 
otázky umožňující vznik tohoto samosprávního orgánu sdružujícího podniky a podnikatelské 
subjekty okresu Trutnov.) 
 Na přípravném jednání byly položeny základy pro vznik této instituce. Iniciační 
skupina (podle sdělení Mgr. Hynka Beneše, tiskového mluvčího OkÚ Trutnov) složená  
ze zástupců OkÚ, podnikatelských subjektů a Centra odborné přípravy, připravila statut HK, 
volební, jednací a příspěvkový řád a zároveň i formu přihlášky. Materiály byly konzultovány 
na právním a legislativním odboru HK ČR a zaslány všem účastníkům jednání. 
 Nyní probíhají jednání s dalšími subjekty s cílem získat další podniky a organizace, 
které by se zapojily do práce. Přihlášky se budou přijímat do konce března – úvodní 
shromáždění delegátů by se mělo uskutečnit v dubnu. 
 
Středisko česko-něm. porozumění 
 



 Společnost česko-německého porozumění Krkonoše se sídlem v budově MěÚ 
v Trutnově připravila i pro rok 1999 řadu akcí. Kromě krátkodobých seminářů, studijních 
zájezdů a kurzů němčiny jsou to i ozdravné pobyty v Řecku. 
 Nejbližší aktivitou střediska bude už tradiční burza sportovních potřeb, elektroniky, 
hraček a ošacení ve dnech 13. až 19. února ve vestibulu MěÚ. (Nabízené oblečení není 
použité – jde o zboží ze slev.) Neprodané zboží bude bezplatně předáno charitativním 
organizacím. 
 Středisko je dostatečně vybaveno časopisy a knihovním fondem zaměřeným na region. 
 
 
 
Státní oblastní nemocnice Trutnov 
 
 22. ledna bylo zveřejněno vypsání výběrového řízení přednostou OkÚ na místo 
ředitele Státní oblastní nemocnice v Trutnově s udáním požadovaných kvalifikačních 
předpokladů a dokladů. 
 
Klub filatelistů 
 

            
 

                                       
 
 23. ledna se uskutečnila valná hromada trutnovského Klubu filatelistů, který se řadí 
mezi nejaktivnější společenské organizace. Vede ho P. Janata. 
 
Zloději auta přímo do rukou policie 
 



 Naprosto nečekaně skončili dva muži s ukradeným autem Mercedes přímo v náručí 
policie. Po ukradení auta ve Vrchlabí se dostali na útěku do Trutnova a při honičce s policisty 
zazmatkovali a svou jízdu skončili v areálu bývalých kasáren na Horním Předměstí, kde nyní 
sídlí policie. Útěk je po vyskočení z auta nespasil – jeden byl chycen na místě, druhý  
za pomoci občanů ve městě. 
 
Basketbal 
 
 Poprvé v novém roce se představí na domácím hřišti hráčky BK Loko Texlen.  
23. ledna se utkají v 17 hodin s basketbalistkami Žabovřesk – většinou české, slovenské a 
litevské reprezentantky. Přibyla k nim i 203 cm nejvyšší hráčka českých palubovek Ruska 
Marie Stěpanovová. 
 Ani ve třetím vystoupení v nástavbové skupině A1 trutnovské basketbalistky 
nezvítězily – prohrály 45:83. A tak snad už příště se v utkání s Přerovem 30.1. vítězství 
dočkají. (Bohužel ne.) 
 
 Sněhu je letos bohatě. Večerní lyžování v úterý, pátek a sobotu nabízí Ski areál 
v Prkenném Dole od 18 do 21 hodin. Autobus z Trutnova s řadou zastávek sem zajíždí 
v 17.15 z autobusového nádraží. 
 
Riaps 
 
 S drogovou problematikou se trvale zabývá i krizové centrum Riaps na stránkách 
Krkonošských novin. Naposled 23. ledna. 
 
Psí útulek 
 
 Psí útulek v Poříčí, otevřený 13. ledna, funguje zatím velmi dobře. Podle vedoucí 
tohoto zařízení Zdeňky Moravcové je o umístěné psy zájem. Denně se sem přichází podívat 
několik lidí. 
 
Zápisy do prvních tříd 
 
 Při sdělení termínů zápisu do prvních tříd ZŠ na konci ledna jsou rodiče informováni 
 i o speciálním zaměření školy a o různých aktivitách na ní. 
 
DTJ 
 
 Možnost do konce ledna je přihlásit florbalová družstva ve věku od 14 let k soutěži, 
kterou organizuje trutnovská DTJ (Roman Klempíř). 
 
Městská knihovna – soutěž 
Rekonstrukce čítárny 
 



          
 
 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově vyhlásila výtvarnou soutěž  
pro děti, jejímž hlavním tématem je „Můj oblíbený knižní hrdina“ 26. ledna. Termín ukončení 
soutěže je 26. únor. K zlepšení prostředí velmi přispěla renovovaná čítárna. 
 
 
Starosti silničářů SÚS 
 
 Rozdílné teploty v noci a ve dne působí trutnovským silničářům nemálo starostí. 
Denní teploty kolem 50C a noční kolem 00C přinášejí na komunikacích zrádné námrazy. 
Počasí komplikuje i občasný déšť, který smývá posyp, takže vozy Správy a údržby silnic 
Trutnov se musí stále vracet na už upravené trasy. 
 Starost dělají i silné námrazy na stromech, které se pod tíhou ledu na větvích lámou a 
padají na komunikace. 
 
HC Trutnov 
 
 První kolo ve skupině o udržení 27. ledna se stalo jednostrannou záležitostí hokejistů 
HC Trutnov. Porazili HC Lev B Hradec Králové vysoko 11:3. Jsou na 2. místě šestičlenné 
skupiny. 
 
Moderní šipky 
 
 V ženské soutěži dvojic moderních šipek si udržely Trutnovačky Renata Bětáková a 
Hana Pařízková v celostátním žebříčku čelní postavení (27.2.) 
 
Ramblin Rex 
 

        



 

       
 
           
 
 Ve vinárně Pod Hradem se 28.1. představilo trio Jiří Kysela (bicí), Tomáš Katschner 
(basová kytara) a Ramblin Rex (kytara, foukací harmonika, vocal) před odjezdem do Ameriky 
v dubnu.  
 
Chřipka ? 
 
 Počet respiračních onemocnění i na Trutnovsku koncem ledna stoupl – z 1 900  
na 3 000 případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Prakticky všechna školská zařízení fungují 
bez omezení. 
 
K volbě tajemníka MěÚ 
 
 K volbě tajemníka MěÚ se vyslovil 29.1. v Radničních listech člen MR MUDr. Jiří 
Vambera. „Funkce tajemníka má svá specifika. Musí dobře sladit svou odpovědnost a 
kompetence. Musí obstát ve složité hierarchii nadřízených a podřízených, aby vyhověl 
požadavkům a úkolům, které dostává nejčastěji od uvolněných funkcionářů, ale také od MR. 
Vedoucí odborů musí mít jasně stanovené úkoly, zabezpečené podmínky pro jejich splnění a 
musí pociťovat důslednou kontrolu. 
 Není mnoho odborníků, kteří se na takovou práci hodí. Pro důležitost realizace 
jednotlivých rozhodnutí je nutné, aby tajemník měl důvěru svých spolupracovníků a mohl mít 
i nezbytnou míru iniciativy. Při své práci musí opakovaně osvědčovat své schopnosti, loajalitu 
zájmům města a vysoké morální vlastnosti.“ 
 „Je potřeba vybrat schopného člověka jako čtvrtého do vedení města,“ zdůraznil 
trutnovský starosta Mgr. Adamec. 
 
Sportovní cena a Sportovní ocenění 
 
 Koncem ledna byla vyzvána trutnovská veřejnost k podávání návrhů na Sportovní 
ceny a Sportovní ocenění za rok 1998. 
 
20 let MŠ v Novodvorské 
 



           
 

      
 
 29.1. skončila velmi úspěšná výstava k 20. výročí založení MŠ v Novodvorské ulici, 
kterou zhlédlo na 800 návštěvníků. 
 
Volba Miss SZŠ 
 

          
 
 Volba Miss Střední zdravotnické školy a Miss sympatie se uskutečnila již počtvrté 
v sále Kulturního klubu Na Nivách v pátek 29.1. 
 Předvolba probíhala pomocí anketních lístků ve všech třídách. Vybráno bylo 12 děvčat 
– chřipka zredukovala jejich počet na 8. Hodnotila odborná pětičlenná porota v čele 
s předsedou Kulturní komise MR Zdeňkem Krčmářem. 
 Na soutěžící dívky mezi 15. a 17. rokem čekaly čtyři discipliny (představení, volný 
program v časovém limitu jedné minuty, promenáda ve večerních šatech s rozpravou 
s moderátorem a finále v plavkách). Miss sympatií se stala Blanka Vagenknechtová, Miss 
SZŠ Vendula Havlová. Vítězky z prvních tří míst postupují do celostátního kola v Ústí n.L. 
v březnu. 



 Atrakcí pořadu byla volba Misáka – hodnotily se nohy sedmi uchazečů. Suverénně 
vyhrál u poroty z dívek a publika Honza Doubek ze čtvrtého ročníku. A odměnou? Věnec 
z klobás. 
 
Vita Dolce, s.r.o. 
 
 Společnost Dolce Vita, s.r.o. nabízí zprostředkování letních zájezdů pro rok 1999 
cestovní kanceláří Planeta tours. Dále pronájem vybavených kiosků v rekreační oblasti Dolce 
a krátkodobé pracovní příležitosti v létě 1999. 
 
 
 
Z činnosti MěÚ 
 
 Aktuální informace o činnosti MěÚ podal v Radničních listech 29.1. Bc. Zdeněk 
Nýdrle, vedoucí K MěÚ. (Podrobnosti v kapitole 2.) 
 
 Počet nemocných respiračními chorobami se koncem ledna dále zvýšil –  
na Trutnovsku v přepočtu více než 4 000 případů. 
 
Osnado – černí pasažéři 
 
 Černých pasažérů v trutnovské hromadné dopravě po změně způsobu odbavování 
přibývá. Proto společnost OSNADO podstatně zvýší kontrolní činnost v autobusech.  
Ve spolupráci s MěÚ připravuje i další opatření k řešení této nedobré situace. 
 
Divadelní ples 
 

        
 



      
 
 Tradičně úspěšný divadelní ples na téma „Cesta do pravěku“ proběhl 30.1. 
v Národním domě. Vstupné 100 Kč. 
 
Nezaměstnanost k 31. lednu 
 
 Nezaměstnanost se zvyšuje. K 31. lednu 1999 bylo na okrese 3 756 uchazečů  
o zaměstnání – míra nezaměstnanosti 5,74 %. V oblasti Trutnova 2 508 osob (66,1 %) s mírou 
nezaměstnanosti 6,61 %. V Trutnově samém 1 166 nezaměstnaných, z toho 576 žen, míra 
nezaměstnanosti 6,65 %. 
 Z celkového počtu nezaměstnaných v okrese bylo 2 108 dělníků (56,1 %), ostatní a 
THP 1 040 (27,7 %), absolventi škol 319 (8,5 %), vyučenci 231 (6,2 %), mladiství 58 (1,5 %), 
občané se ZPS 640 (17 %). Převažují ženy – 1949 (51,9 %). 
 Jako uchazeči o zaměstnání se v lednu nově evidovalo 830 osob (o polovinu více než 
v prosinci 1998). Počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 7,3 %, míra nezaměstnanosti 
stoupla na 5,74 % (z 5,35 %). 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 2 149 osobám (57,2 %). Od počátku roku 
vyplaceno 4,424.000 Kč. 
 Volných prac. míst bylo 619, na jedno volné místo připadlo 6,06 uchazeče (muži 4,15, 
ženy 10,59). 
 Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 41 uchazečů. Do rekvalifikace jich 
bylo zařazeno 17. Odborná praxe byla zajištěna pro 38 absolventů SŠ a VŠ. 
 
Radniční listy – leden 
 
 Z obsahu Radničních listů číslo 1 z 29. ledna 1999: Z jednání městských orgánů. 
Vypsání výběrového řízení na tajemníka MěÚ, vedoucího fin. odboru  a vedoucího odboru 
výstavby a životního prostředí. Pohledy do minulosti – dobytí Trutnova Švédy. Životní 
jubilea občanů. Aktuální informace o činnosti MěÚ. Příklad slavných vojevůdců. Dokončení 
byt. domu 03 v HSM. Prodej domů. Nové křižovatky v Trutnově. Deratizace. Opatření 
Osnada. Zápisy do prvních tříd. Prevence kriminality na komunální úrovni. Mezinárodní rok 
seniorů a Akademie třetího věku. Město Trutnov na internetu. Z činnosti dechové hudby 
Krakonoška 1998. Útulek pro opuštěné psy. Jako přílohu přehled kult. společenských pořadů 
Domu kultury. 
 
  
 
 
 



Kulturní pořady na únor 
 
Co nabídl Dům kultury na únor 1998 ? 
1.2. Akademie třetího věku: Nepál – putování kolem Anapurny. Vypráví Oldřich Šlégr. Malý 
sál ND ve 14.30 h. 
6.2. Okresní taneční soutěž kategorie E. Nejlepší páry tanečních kurzů podzim ´98. Nár. dům 
v 10.00 h. Vstupné děti 5 Kč, ost. 20 Kč. 
8.2. Casanova. Divadelní předplatné (ostatní 95 Kč). Nár. dům v 19.30 h. Divadlo  
Pod Palmovkou – K.Hlušička, K.Macháčková. 
9.-11.2. Burza nábytku a bytových doplňků. Malý sál ND. Od 10.00 do 18.00 h. 
12.2. Country večer. Národní dům ve 20.00 h., vstupné 50 Kč. Star West, hraje SOPEN 
Hajnice. 
14.2. O rozmazlené princezně. Pohádkový čtyřlístek. Kino Vesmír v 15.00 h. Vstupné děti  
15 Kč, ostatní 25 Kč. Spolek BAF Hostinné. 
15.2. Život a černé slunce na Sibiři. Přednáší RNDr. E.Marková. Malý sál ND ve 14.30 h. 
15.2. Příbuzní. Koncert (Jan Nedvěd ml., Vojtěch Nedvěd aj.). Folková skupina. Národní dům 
v 19.30 h., vstupné 95 Kč. 
17.2. Don Quijote de la Mancha. Představení Divadla klauniky Brno. Pro žáky 2. stupně ZŠ  
a SŠ. Národní dům v 8.30 a 10.30 H. Vstupné 20 Kč. 
17.2. Za zatměním slunce do Venezuely. Večer pro hosta – vyprávění  s diapozitivy ředitelky 
Hvězdárny v Úpici RNDr. E.Markové.  ND v 18.00 h., vstup 30 Kč. 
18.2. Putování s písničkou. Pořad pro děti MŠ. ND v 8.30 a 10.00 h. Vstupné 15 Kč. 
18.2. Saxofonové kvarteto Bohemia. Koncert KPH. P. Fiedler – soprán saxofon, R. Fojtíček  - 
alt saxofon, P. Škrna – tenor sax., J. Hanzlík – baryton sax. Koncertní síň B. Martinů  
v 19.30 h. Děti a studenti 35 Kč, ostatní 50 Kč. 
19.2. Putování s písničkou. Pro žáky 1.-5. tříd ZŠ. ND v 8.30 a 10.00 h., 15 Kč. 
21.2. Masopustní radovánky. Zábavné odpoledne pro celé rodiny ve 14 h. Městský park  
u SLŠ, vstup volný. Program připravil DDM při 4. ZŠ. 
22.2. Životní příběhy Jiřího Krampola aneb Ne všichni jsme dokonalí. Zábavný pořad. 
Spoluúčinkuje Michal Herzán. ND v 19.30 h. 110 Kč. 
 
 Výstava fotografií „Za zatměním slunce do Venezuely“ se nabízí od 1.-18.2. ve foyer 
kina Vesmír (vždy v době promítání filmu). 
 Výstava fotografií Ing. Zbyňka Šance proběhne od 19.2. do 31.3. rovněž v kině 
Vesmír. 
 

         
 



                             
 
 
Burza kartiček proběhla v Nár. domě 30.1. za velké účasti dětí. 

 Odeon club Poříčí nabízí 6.2. Oldies party  (vstupné 30 Kč), 12.2. Travestic show  
(50 Kč), 13.2. Joint (30 Kč), 19.2. Barbero (30 Kč, ženy zdarma), 26.2. Super ladies party  
(70 Kč – do půlnoci vstup pouze pro ženy, po půlnoci vstupné pro pány 30 Kč). V roce 1999 
mají každý pátek ženy vstup volný. 
 
 Velkoplošná videoprojekce „Zázraky stvoření – Svět zvířat“, kreace nebo evoluce  
se uskuteční 17.2. od 18 hodin v přednáškovém sále Adventistického sdružení (Gorkého ulice 
za nemocnicí). Vstupné dobrovolné. 
 
Klub podnikatelů (ples) 
 
 Klub trutnovských podnikatelů a Živnostenská strana pořádají 13.2. od 19.30 hodin  
3. reprezentační ples v Národním domě. K tanci a poslechu hraje skupina „Start“ a taneční 
skupina Star West. Cena menu pro dvě osoby 500 Kč. 
 
Kamerový systém 
 
 Kamera, umístěná id února na budově finančního úřadu, monitoruje prostranství  
před městským úřadem, Slovanské náměstí, Bulharskou ulici, parkoviště u kina Vesmír a 
kruhový objezd. Význam má především ve večerních hodinách – do značné míry se už 
zamezilo poškozování a vykrádání aut před vinárnou Mobydick. 
 
Rehabilitační centrum na zimním stadionu 
 
 V objektu zimního stadionu HC Trutnov je již v provozu rehabilitační centrum  
pro sportovce Trutnova i okolí. K dispozici tu je bazének, dvě vířivé vany, masérna, 
posilovací stroj a odpočívárna. Cena za použití rehabilitačního zařízení je 500 Kč za hodinu a 
úhrada za spotřebovanou teplou vodu. 
 
Epidemie chřipky 
 
 Ani Trutnovsku se nevyhnul začátkem února zvýšený nárůst chřipkových onemocnění 
– současný stav hodnotí ředitel OHS Trutnov Dr. Vladimír Dolejší už jako epidemii.  
Na 100 000 obyvatel v oblasti připadá 4 260 nemocných. U dětí do 5 let ve srovnání 
s předchozím týdnem 37 % nárůst u dětí školního věku 31 % a u dospělých až 48 % nárůst. 
 



Setkání starostů měst a obcí na OkÚ 
 
 Na 2. února je připraveno na OkÚ setkání starostů měst a obcí okresu. Půjde jednak  
o vzájemné představení (mnozí jsou nově zvoleni), jednak o seznámení se se zákonem  
o obcích a s vedoucími referátů OkÚ. 
 
K ukončení činnosti Kulturního kruhu 
 
 K ukončení činnosti Kulturního kruhu zaslal starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec 3.2. 
dopis s následujícím sdělením. 
 „Vážený pane, dovolte mi, abych se na Vás obrátil v následující záležitosti. Jak jistě 
víte, Městská rada v Trutnově svým usnesením ze dne 7.1.1999 č. 1999-59 ukončila činnost 
všech komisí. Uzavřelo se tak čtyřleté, v některých případech i další funkční období těchto 
významných poradních orgánů MR. 
 Mezi komise, jejichž podíl na práci městských orgánů je možno označit za významný, 
patří bezesporu i Kulturní kruh. Jeho činnost v oblasti péče o kulturní odkaz minulosti,  
o rozvoj nových kulturních a společenských aktivit v rámci města i celého regionu i podíl  
na úspěšném rozvoji zahraničních tyků zaslouží vysoké uznání. 
 Dovolte mi tedy, vážený pane, abych Vám osobně za všechnu Vaši obětavou práci 
poděkoval a vyslovil předsvědčení, že Vaše angažovanost na poli kulturním nekončí 
jmenováním nové kulturní komise, jejímž členem již nejste. Věřím, že je možné další 
pokračování činnosti Kulturního kruhu, např. v podobě občanského sdružení, které by 
působilo jako poradní orgán starosty města. 
 Jsem přesvědčen, že se budeme i v budoucnu setkávat nad prací v oblasti kulturního  
a společenského dění v Trutnově.“ (Z dopisu, který obdržel i kronikář města jako člen 
někdejšího Kulturního kruhu.) 
 
PhDr. Vlad. Wolf k ukončení činnosti KK 
 
 Na poslední schůzce KK 8.2. za účasti místopředsedy Mgr. Tomáše Hendrycha  
se nedospělo k nějaké dohodě o dalším fungování KK. Jeho předseda PhDr. Vladimír Wolf 
obsáhlým přípisem členům KK sdělil svůj nesouhlas s výše uvedeným opatřením a oznámil 
ukončení své činnosti předsedy KK. 
 
K ukončení dosavadních komisí MR 
 
 V 2. čísle Radničních listů z 5.3. vyslovila Městská rada v Trutnově poděkování všem 
členům komisí, kteří se aktivně podíleli na činnosti městských orgánů, za jejich dlouholetou 
obětavou práci. 
 
Nová výrobní hala Siemens 
 
 Postupné zavádění zkušebního provozu v novém výrobním areálu v Trutnově 
(Volanově) dokončila počátkem února společnost Siemens Elektropřístroje, výrobce relé, 
snímačů, počítačových rozhraní, traf a světlovodných komponentů. 
 „Nová výrobní hala,“ jak zdůraznil ekonomický ředitel firmy Stefan Schlosser „zhruba 
za 150 milionů korun znamená rozšíření výrobních ploch o 4 000 m2. Výstavba byla 
nejlepším řešením, jak vytvořit podmínky pro uspokojení rostoucích požadavků zákazníků 
z celého světa.“ 



 V nově postavené hale ve Volanově by z celkového počtu asi 1 700 zaměstnanců 
společnosti mělo pracovat na 450 lidí. 
 Společnost Siemens vykázala loni tržby téměř dvě miliardy korun, což představuje 
meziroční růst 36 %. V roce 1993, kdy zahájila svou činnost v Trutnově se 460 lidmi, 
nedosahovaly tržby ani 200 milionů korun. 
 Podnik v Trutnově investoval do rozvoje výroby necelé dvě miliardy, z toho jen v roce 
1998 včetně výstavby volanovského areálu 550 milionů korun. Téměř veškerá produkce je 
určena pro světové trhy. Výrobky společnosti Siemens se uplatňují mimo jiné i 
v automobilovém a telekomunikačním průmyslu. 
 Společnost Siemens Elektropřístroje vznikla v lednu 1993, kdy německý koncern 
Siemens AG odkoupil při privazitaci část státního podniku ZPA Trutnov. 
 
 

       
 

      
 

Velkoprodejen v Trutnově přibývá. 2. února byl otevřen Diskont Plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



První „tiskovka“ starosty 
 

     
  

5. února se uskutečnila v 10 hodin na MěÚ první tisková konference starosty Trutnova 
Mgr. Ivana Adamce s novináři.  Některé jejich dotazy zodpověděli i přítomní místostarostové 
Mgr. Tomáš Hendrych a Ing. Hana Horynová, dále případně i přivolaní vedoucí odborů. Další 
tiskovky (velmi se osvědčují) mají následovat vždy první pátek v měsíci. Tiskových 
konferencí se bude zúčastňovat i nadále kronikář města – jsou pro něho důležitým zdrojem 
zajímavých informací. 
 
Pohřeb nejstarší občanky města 
 

        
 

     
  

5.2. ve 13 hodin se konal na trutnovském hřbitově pohřeb nejstarší občanky Trutnova 
paní Marie Novákové, která se dožila téměř 102 let. Až do posledních chvil svého života si 
uchovala podivuhodnou duševní svěžest. 



 
Trutnovská první liga 
 
 Testováním kvality trutnovského piva má být vyhlášená Trutnovská první pivní liga. 
Účastníci měli (do 31.3.) navštívit doporučené pivnice, hostince a restaurace a na účtenku pak 
připsat své hodnocení zdejšího piva – super jako křen – slušném mok – ujde. Každý ze 13 
vylosovaných výherců pak získá tři metry piva zdarma (33 piv). 
 Třináct vybraných míst: Admirál – herna a bar, poštovní ulice. Restaurace Na hřišti, 
HSM. Hospoda U Kousala, HSM. Restaurace Národní dům, Národní 199. Hospoda  
U Tomanů, Rýchorská 563. Restaurace a herna Rubín, Papírenská 592. Hostinec  
U Kopeckých, Polská 182. Restaurace Moby Dick, Slovanské náměstí 165. Pivnice Kotva, 
Horská 24. Restaurace Na Nivách, Tropicana bar, Nivy. Pivní bar U Truta, Polská 113. 
Pivnice U Draka, Palackého 75. Restaurace Na Struze, Havlíčkova 5. 
 
Turnaj v ricochetu 
 

     
  

6.2. se uskutečnil Na Nivách druhý turnaj v ricochetu neregistrovaných. Pro nepřízeň 
počasí se sjelo jen 11 mužů a 7 žen. Třetí turnaj (jen pro muže) je naplánován na 20.2. 
 
 Nebývalé množství sněhu poznamenává začátek února. Postihla i ptactvo, které strádá 
nedostatkem potravy. Krmítka by neměla být prázdná. 
 
Prvoligový basketbal 
 

      
 



     
  

Pozice prvoligových trutnovských basketbalistek ve čtyřčlenné elitní nástavbové 
skupině velela před zápasem 6.2. s Kralupami jediné: vyhrát minimálně šestibodovým 
rozdílem (aby si udržely třetí místo ve skupině A1 a tím i výhodnější pozici pro play off).  
Za vynikající podpory publika se jim to podařilo – vyhrály 75:62. 
 
BK Loko Dřevoodbyt 
 
 Nedobře ale dopadli basketbalisté BK Loko Dřevoodbyt (usilují o vstup do druhé ligy) 
v zápase proti Benešovu – podlehli 74:88. 
 
Okresní soutěž ve společenském tanci kategorie E 
 
 Okresní soutěž ve společenském tanci kategorie E 6.2. (o postup do národního kola) 
proběhla za účasti jen 24 dvojic (nepříznivé počasí). Uspořádal ji Dům kultury společně se 
Soukromou taneční školou manželů Francových. Účastníci se představili ve čtyřech 
soutěžních tancích: polka, waltz, čača a jive. 
 Do národního kola soutěže (bude v Jičíně) postoupilo šest nejlepších párů – mezi nimi 
je i trutnovský pár Oldřich Ježo a Kamila Mačátová. 
 
Chřipka trvá 
 
 V uplynulém týdnu přibylo 11 % nových chřipkových onemocnění podle sdělení OHS 
Trutnov. Žádná zvláštní opatření hygienici zatím nedoporučili s výjimkou zákazu výuky  
ve Zvláštní škole Trutnov 2. Absence na školách se pohybuje mezi 20-25 %. Nadále platí 
zákaz návštěv v lůžkových zařízeních a ústavech sociální péče na celém okrese. 
 
Sněhová kalamita 
 
 O víkendu (6. a 7. února) napadlo v trutnovském okrese na půl metru sněhu, 
především v horských oblastech. Nasazeno je 17 sypačů a 22 traktorových radliček. 
Krkonošské silnice jsou podle ujištění náměstka trutnovské SÚS D. Petříka vypluhované a 
kryté posypem. Žádná komunikace není pro nesjízdnost uzavřena. Řada horských silnic je ale 
sjízdná jen s řetězy. 
 Od počátku zimy spotřebovali trutnovští silničáři již na tři tisíce tun chloridu sodného 
a dalších sedm tisíc tun inertního posypu. 
 Zimní období obvykle přijde trutnovské silničáře, kteří obhospodařují většinu 
krkonošských silnic, na 30 milionů korun. 
 



K prodeji bytů 
 
 Pravidla pro prodej městských bytů a domů připravuje MR. Nové zásady prodeje 
městského bytového fondu bude schvalovat příští městské zastupitelstvo. 
 Byty v domě s více než 29 byt. jednotkami  by měly být podle nových pravidel 
nabídnuty jejich současným nájemníkům za 25 % úředního odhadu. Bytové objekty 
s maximálně 3 byty, mající charakter třígeneračního rodinného domu, mají příští majitelé 
kupovat za 90 % odhadní ceny. 
 Pokud zájemci zaplatí před podpisem kupní smlouvy, dostanou dům s 20 % slevou. 
Z celkového počtu asi 5 500 městských bytů si jich město Trutnov hodlá ponechat asi 1 000 
pro sociální potřeby. Město nechce prodávat objekty v městské památkové zóně. 
 
Klub seniorů 
 
 Na únorové schůzi Klubu seniorů (10.2.) se jednalo mj. i o hotelu Varšava, kterému 
hrozí osud zříceniny. Pozvaná PhDr. M. Fraňková z referátu regionálního rozvoje OkÚ a  
Ing. arch. Vl. Paterová z Památkového ústavu Pardubice vysvětlily, že objekt je zapsán jako 
kulturní památka. Rekonstrukce fasády i interiéru bude proto finančně velmi náročnou 
záležitostí – náklady se odhadují na více než 60 milionů. 
 Hotel Varšava byl po vyřešení vleklého soudního sporu s bývalými majiteli ještě  
před předáním od OkÚ městu staticky zabezpečen. Byla vyvezena i přebytečná suť, 
provedeny nejnutnější klempířské a sklenářské práce. 
 Na jednání KS přítomný starosta Mgr. Ivan Adamec uvedl mj., že radnice usilovně 
hledá zájemce o rekonstrukci objektu. Cenová nabídka pro ně je velmi výhodná – asi  
460 000 Kč, to je za cenu pozemku. 
 Klub seniorů má své zástupce ve dvou komisích MR – v kontrolní Miroslava Šafaříka, 
předsedu KS a v komisi bezpečnostní a veř. pořádku Jaroslava Štorka. 
 Seniorům se však dosud nepodařilo získat vysvětlení od člena MZ PhDr. Vladimíra 
Wolfa k jeho slovnímu napadení nového vedení města při ustavující povolební schůzi. 
 
K finanční situaci města 
 
 K finanční situaci města uvedl v únoru starosta Mgr. Adamec, že přijímání dalšího 
úvěru není nyní nutné. Příjmy města byly v minulém roce o 20 milionů vyšší, než se 
předpokládalo. Další peníze by mělo město získat připravovanou privatizací městského 
bytového fondu. 
 „Přesto nelze vyloučit, že se v průběhu roku nedostaneme do finančních potíží a 
nějaké peníze si nakonec přece jen půjčíme.“ Případná půjčka by ale nesměla přesáhnout 
oněch zamítnutých 30 milionů korun a musela by být splacena do konce volebního období. 
 
Country club Bonanza (Krakonošův šmajd) 
 
 Country club Bonanza připravil letos již 17. Krakonošův šmajd na běžkách v krásném 
prostředí Jestřebích hor. V jeho předvečer se sejdou účastníci v klubu, aby se pobavili 
s divadélkem Řešeto a královéhradeckou skupinou Wotroci.  
 
 
 
 



Skupina Ice Protection 
 
 Hudebně-taneční skupina Ice Protection  se představila v novém složení na Velké 
valentýnské discoparty 14.2. v Národním domě za účasti asi 250 dětí a mladých. Během 
odpoledne vystoupila dvakrát. Vrcholem podvečera bylo vyhlášení Miss Valentine ´99 a 
nejzamilovanějšího páru diskotéky. 
 Skupina Ice Protection působí v sestavě Simona Matoušová – zpěv, tanec, Josef Rožka 
– zpěv a tanec, Pavel Lukáš – hudba a zpěv. 
 
Sněhové závaly 
 
 Závaly sněhu postihují v polovině února i okresní město. S odklízením sněhu mají 
mimořádnou práci pracovníci Technických služeb. Ztěžuje ji i silný vítr a také auta parkující 
v ulicích se zákazem parkování. I když dostanou „botičku,“ úklid místa znemožňují. 
 Krakonošovo náměstí je v současné době zavaleno sněhem. 
 
Svévolné vyhrazování parkovacích míst 
 
 MěÚ upozorňuje na svévolné vyhrazování parkovacího místa pomocí různých 
stojánků, trojnožek, krabic a podobných předmětů na místních komunikacích a veřejných 
parkovacích plochách. Odporuje to právním předpisům a bude městskou policií postihováno. 
 
Chřipka 
 
 V polovině února ještě platil zákaz návštěv i ve Státní oblastní nemocnici Trutnov. 
Počet respiračních chorob však už zaznamenává pokles. 
 
Psí útulek 
 
 V průběhu jednoho měsíce od otevření psího útulku pro opuštěné a zatoulané psy  
se jich v něm vystřídalo 23. K dispozici je tu 13 zateplených kotců a 3 karanténní. 
 Prvních pět dnů v útulku musí psi projít karanténou, potom po vakcinační proceduře 
jsou přesunuti do kotců. O psy se vzorně stará veterinární technička Zdeňka Moravcová. 
Shání pro ně v současných mrazivých dnech i přilepšení starou dekou, bundou. Pomáhají také 
občané darováním masa a granulí. 
 
Zkouška poplachových sirén 
 
 Poplachové sirény se rozezněly na dvě minuty v rámci akustické zkoušky, kontroly 
systému zabezpečení varování obyvatel před hrozícím nebezpečím (Houkat se bude trvalým 
táhlým tónem.) 
 
Poslanci a senátoři jsou tu pro lidi 
 
 Kanceláře senátora P ČR ing. Vlastimila Šubrta a poslance P ČR ing. Josefa Krejčího 
rozšíří od 1.3. své služby. Každé první pondělí v měsíci bude senátor Šubrt úřadovat od 13  
do 16 hodin ve Vrchlabí v kanceláři poslance Krejčího, který bude zase ve stejnou dobu 
k dispozici občanům v trutnovské kanceláři senátora Šubrta. 



 Senátorská kancelář ing. Šubrta je v Komenského ulici 821, budova ZPA. Asistentkou 
je Zuzana Trösterová. Hodiny pro veřejnost: pondělí (senátor) 9-11 h., 13-17 h., středa  
a čtvrtek (asistentka) 9-11 h., 13-17 hodin. 
 
Galerie Lada – výstava 
 

     
 

     
  

16. února v 15 hodin byla zahájena v Galerii Lada výstava uměleckých předmětů 
z kůže Milana a Violy Švendových a oděvní tvorba z poděbradského Ateliéru Donát. 
Pozornost upoutaly především originální kabelky svým tvarem, způsobem otvírání i 
řemeslným zpracováním. Expozici možno navštívit ve 2. patře budovy IPB do 10. března. 
 
Svaz nuceně nasazených 
 
 Členové okresní organizace Svazu nuceně nasazených se snad letos už konečně 
dočkají určitého (bude jistě minimální, jak naznačují probíhající jednání s německými 
firmami – trvají už 10 let) finančního odškodnění za léta válečného nuceného nasazení  
na práci v Německu. 
 
Obnova židovských památek (rasistický čin v čase 60. výročí „Křišťálové noci“) 
 
 Obnova židovských památek vandalsky poškozených hřbitovních pomníčků, 
památníku v místech bývalé synagogy a bývalého židovského hřbitova na úpatí Šibeníku  
(ke zhanobení došlo ve výroční „křišťálové noci“ v listopadu 1998) bude provedena, jakmile 
to dovolí mrazivé počasí. Sprejové nápisy a malůvky byly odstraněny ihned, zpřerážené 
pískovcové hřbitovní pomníčky na obnovu čekají. Jejich oprava přijde na 35 000 Kč. 
 



 
Sněhu až, až 
 

     
 

                                         
 
 Sněhu je letos až příliš. Do hor lepší vůbec nejezdit. Silničáři jsou už unaveni, špatně 
se šlape i chodcům. K jistému zlepšení ve městě by napomohly i lopaty v rukou 
nezaměstnaných, což by bylo užitečné pro obě strany. 
 Vánice se silným větrem trvají i v polovině února. I na Trutnovsku byl vyhlášen 
kalamitní stav. Ve skladech SÚS ubývá především chemický posypový materiál. Do horských 
oblastí by nikdo neměl jet bez sněhových řetězů, bez zimních pneumatik. 
 Přesto, že stále hustě sněží (18.2.), silničáři situaci, byť s vypětím, zvládají. Silnice 
podkrkonošského regionu jsou sjízdné. Vyhrnutý sníh vytváří místy až dvoumetrové bariéry. 
 
Cena Místa v srdci 
 
 Nadace Patriae, nadace Místa v srdci a Institut for Eastwest Studies vyhlásily  
pod záštitou prezidenta ČR veřejné výběrové řízení na udělení Ceny Místa v srdci. 
 Mezi sedmi projekty z Trutnovska jsou dva z trutnovské společnosti Duha, Nadace  
pro děti postižené mozkovou obrnou. Jedná se o dlouhodobé akce „Nemysli jen na sebe“ a 
„Korunka ke korunce.“ 
 
Ceny potravin 
 
 Z trutnovských obchodů potravin jsou nejnižší ceny v Penny Marketu. Např. tuk Rama 
(500 g) 25,90 Kč, polotučné mléko v krabici 11,50. Hrubá mouka (1 kg) 6,90. Cukr krupice 
 (1 kg) 15,90. Dobrá voda perlivá (1,5 l) 8,90. Dětské piškoty (140 g) 7,90. Rum (0,5 l) 64,90. 
Vejce balená (10 ks) 19,90 Kč. 



 
Pamětní list města architektu Přemyslu Maškovi 
 

     
 

     
 
 Ve čtvrtek 18. února 1999 se uskutečnil v obřadní síni Staré radnice na Krakonošově 
náměstí v 15 hodin slavnostní akt. Starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec předal 
architektu Přemyslu Maškovi u příležitosti jeho 85. narozenin pamětní list města 
s poděkováním jako výraz veřejného uznání za dlouholetou architektonickou a projektovou 
tvorbu při výstavbě našeho města v letech 1949-1979. 
 
 Před 50 lety přišel architekt Mašek do Trutnova a začal pracovat v Krajském 
projektovém ústavu, ve Stavoprojektu.  Projektoval tu – je autorem řady projektů, pozemních 
staveb, územních studií a plánů, komplexních bytových a provozních celků. Jde např.  
o sídliště Křižík, Stadion I a II, letní kulturní středisko Bojiště, autokemp Dolce, objekt 
Komerční banky. Pracoval i pro okolní města. 
 
 Kromě projevu PhDr. Vladimíra Wolfa, který uvedl, že „nové vedení města touto 
skromnou oslavou, jejímž iniciátorem je Kulturní kruh, prokazuje, že je si vědomo kontinuity 
a správně chápe přínos našich významných spoluobčanů při vytváření historické paměti 
Trutnova,“ přednesl hlavní projev trutnovský starosta. 
 „Sešli jsme se zde, v krásné síni trutnovské radnice, abychom společně oslavili 
významné životní výročí našeho trutnovského spoluobčana, pana ing. arch. Přemysla Maška. 
 Sešli jsme se, abychom veřejně vyslovili slova uznání a poděkování člověku, který  
se svým životním dílem nesmazatelně zapsal do historie našeho města, do jeho urbanismu a 
architektury. 
 Doba, ve které tvořil, nebyla určitě jednoduchá, tehdejší možnosti zdaleka nebyly 
souměřitelné s dnešními. Přesto se mu povedlo zanechat po sobě významnou stopu, která 
zůstane trvale v paměti jak samého Trutnova, tak jeho občanů. 



 Dnešní generace architektů má zcela jiné podmínky. Svět prodělal obrovský skok 
dopředu. Nové materiály, nové technologie, výpočetní technika, toto vše se zapsalo  
i do rozvoje předmětného oboru. 
 Neznamená to však, že lidský nápad či myšlenka může být něčím nahrazena. Vždyť 
historie nám ukazuje, že i bez těchto vymožeností dokázali jedinci vytvořit díla, nad kterými 
se nám dodnes tají dech. 
 Jsem rád, že na rozvoji našeho města a na jeho výstavbě je vidět, že zde žijí lidé, kteří 
svým dílem navazují na práci a myšlenky pana architekta. 
 Jsem rád, že mohu osobně poděkovat panu architektu Maškovi za vše, co učinil pro 
rozvoj Trutnova a popřát mu k jeho výročí hodně životní energie a elánu.“ 
 Hudební zarámování slavnostního aktu velmi zdařile zajistily žákyně ZUŠ v Úpici  
a recitace Aleny Rodrové, pracovnice městské galerie. 
 
Most k životu – Klub osamělých matek 
 
 Pracovníci Mostu k životu a Klubu osamělých maminek uspořádali 18.2. besedu, která 
se zabývala  především zákonem o rodině. 
 Zúčastnili se jí kromě zástupců sociálního rozvoje OkÚ představitelé církví, studenti 
Střední podnikatelské školy, dála pak řada hostů, mezi nimiž nechyběl trutnovský starosta 
Mgr. Ivan Adamec a Dr. Vodičková z Fondu ohrožených dětí. Legislativní pojmy zmíněného 
zákona vysvětlil JUDr. Dalibor Pluskal.  
 Problematika realizace azylového domu otevřela Mgr. Hana Cermánková. Podle 
starosty se současné vedení města nedomnívá, že by azylový dům vyřešil problémy matek 
s dětmi, které musí opustit rodinné zázemí. Problém se však řešit bude – nejen výběrem jiné 
ubytovny než je současný Horal (velmi nevhodné prostředí). 
 Město svým přímým vstupem do veřejně prospěšné společnosti Most k životu to dalo 
najevo. Podle rozhodnutí MR ustoupilo od sedmdesátitisícového nájemného v budově 
společnosti – bylo změněno na symbolickou jednu korunu. Právě v tomto objektu v zahradě 
poblíž Ekvity by mělo dojít k realizaci chráněných bytů pro matky, které se octly v potížích. 
Konečné řešení by mohlo spočívat i přidělováním sociálních bytů. 
 
 O objekt v Palackého ulici (někdejší Masarykův dům, který byl navrhován  
pro azylový dům) se zajímají trutnovští lékaři. Dosavadní poliklinika u Špitálského mostu je 
v dezolátním stavu. Stát ji sice městu bezplatně nabízí, ale byl by to „danajský dar,“ byla by 
to druhá Varšava. 
 
Zima trvá … 
 
 Týden od 18.2. stále ještě potvrzoval, že vláda zimy trvá. Trutnovské ulice pokrývá 
silná vrstva mokrého sněhu, okraje vozovek i některé chodníky jsou plné zmrazků, i když 
SÚS i TS se maximálně snaží eliminovat dopady letošní zimy. Za pomoci techniky probíhá 
horečně odvoz sněhu z Krakonošova náměstí a přilehlých ulic. Občasné mrholení sice vede 
k úbytku sněhu, ale nízké noční teploty vytvářejí námrazou nebezpečný povrch vozovek. 
 
Filmová přehlídka v kině Vesmír 
 
 Od 20. února už nabízí jedna z vitrin na kině Vesmír přehled filmů připravených  
na přehlídku Projekt 100. Uskuteční se od 12. do 21. března již popáté. Permanentka na všech 
10 představení je výhodná – 290 Kč. 
 



Prohra  BK Loko Texlen 
 
 Trutnovské ligové basketbalistky nešťastně  prohrály 20.2. v Karlových Varech 65:69. 
Nyní potřebují vyhrát oba víkendové domácí zápasy – jen tak možno postoupit. Za tradiční 
velké podpory trutnovských diváků se jim to jistě podaří. Hraje se ve sportovní hale 
gymnázia. 
 Patronát nad čtvrtfinálovou odvetou převzali trutnovští místostarostové Ing. Horynová 
a Mgr. Hendrych. 
 
Vyhlášení boje proti černým pasažérům v MHD 
 
 Rostoucí počet cestujících městskými autobusy bez jízdenky přiměl dopravní 
společnost OSNADO k ráznějším opatřením. Počet revizorů a tím i kontrol se zvýší, zvláště  
u spojů ve špičkách. Na vybraných zastávkách budou přistavovány prázdné autobusy,  
do kterých budou muset za asistence městské policie přestoupit všichni cestující ve voze.  
Při přestupování se budou muset prokázat platnou jízdenku a po několikaminutovém zdržení 
kontrolou pojedou dál. Černí pasažéři budou na místě postiženi pokutou. 
 
OSNADO 
 
 Podle obchodního ředitele společnosti Osnado Martina Bělovského se rozmohlo 
cestování bez placení od července 1998, kdy OSNADO zavedla na městských linkách nový 
způsob odbavování. Od této doby se může nastupovat všemi dveřmi a cestující si sami  
ve strojku jízdenku označí. (Předtím museli povinně projít jen předními dveřmi kolem řidiče, 
který jim lístek přetržením znehodnotil.) 
 Ztráty z černých jízd způsobovaly společnosti desetitisícové ztráty. Proto se muselo 
přistoupit k řadě opatření. 
 Ve středu 24. února přistoupila společnost OSNADO poprvé k razantním kontrolám 
cestujících. Revizoři pražské firmy za asistence policistů zkontrolovali tři plně obsazené 
autobusy ve stanici Texlen v DSM. Přistihli v nich 22 nepoctivých občanů, kteří byli postiženi 
pokutou – na místě 407 Kč. Pokud přímo nezaplatili, byla ověřena jejich totožnost a čekalo je 
zaplacení pokuty o 200 Kč vyšší složenkou. Vymáhána bude případně i soudně. (První byl 
zkontrolován autobus, který vyjížděl z HSM v 5.30 hodin se 150 cestujícími.) 
 Obyvatelé Trutnova, kteří jezdí často městskými autobusy, přijímají tato tvrdá opatření 
většinou s pochopením. Přistavování prázdných autobusů, do kterých musí všichni pasažéři 
po kontrole jízdenek přestoupit, sice považují za určité omezení, ale uznávají, že asi jiné cesty 
není. Revizoři se chovali vcelku korektně – arogantní byli spíše někteří z těch, kteří cestovali 
bez jízdenky. Námitky (oprávněné i neoprávněné) můžeme zaslechnout od těch, kteří pak 
přijdou opožděně do práce, když jde „na čas.“ 
 Jiné námitky jsou proti ceně jízdného, když se jede třeba jen dvě tři stanice a platí jako 
za sedm. To společnost uznává – i město naléhá na zavedení pásmových tarifů. 
 V Radničních listech má dojít ke zveřejňování jmen i adres těch cestujících, kteří 
uloženou pokutu nezaplatili. 
 Od zavedení kontrol si OSNADO slibuje větší osobní kázeň cestujících. Počet kontrol 
v měsíci se zdvojnásobuje – z někdejších sedmi. Skupina revizorů, která je zajišťována 
prostřednictvím specializované organizace ČSAD Insped Praha se bude v autobusech 
pohybovat víceméně každý třetí den. (Počet kontrol se má zvýšit i na příměstské dopravě.) 
 
 



Masopustní radovánky 
 

     
 

     
 
 Masopustní radovánky probíhaly letos v neděli 21. února v městském parku u SLŠ. 
Připravili je na sněhu pracovníci Domu kultury a už tradičně dobře, především uspořádáním 
zajímavých soutěží. Množství sněhu nabízelo i možnost různých výtvorů. 
 
Oblastní přebor v curlingu 
Velká cena Trutnova v curlingu 
 
 Vítězem oblastního přeboru Krkonoš v curlingu se stal Klub Kopeckých 21.2.  
Za necelý týden v sobotu 27.2. se na zimním stadionu uskuteční Velká cena Trutnova 
v curlingu za účasti šesti družstev. 
 
Dopravní nehoda v Lomní ulici 
 
 K vážné dopravní nehodě (z rekordních 30, ke kterým 22. února na okrese došlo) 
došlo kolem 9. hodiny ranní na železničním přejezdu v Lomní ulici. Řidič avie zastavil 
z nezjištěných příčin přímo na kolejích, kde ho zachytil projíždějící osobní vlak. S těžkým 
zraněním skončil v nemocnici. 
 
Příměstský tábor DDM 
 
 Už koncem února byl příměstský tábor o jarních prázdninách připravený Domem dětí 
a mládeže při 4. ZŠ plně zájemci obsazen. 
 



První městské zastupitelstvo 
 
 Poprvé v letošním roce se sešli 23. února městští zastupitelé. 
 
Kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí 
 
 Rozhodnutím MR z 21.1. a MZ 23.2. zůstává kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí i nadále 
majetkem města Trutnova. O převod požádalo Biskupství královéhradecké. 
 Církví požadované nemovitosti tvořily podle dostupných materiálů od nepaměti 
historický majetek obce poříčí, po sloučení 1947 města Trutnova. Kostel byl vysvěcen v roce 
1903, od kdy nepřetržitě slouží církvi. 
 V letech 1995-96 město investovalo do rozsáhlé opravy kostela na 6 milionů korun – 
částkou 30 000 DM přispěl poříčský rodák P. Schreiber.  
 S trutnovskou římsko-katolickou správou má radnice uzavřenou nájemní smlouvu  
na dobu neurčitou za symbolických sto korun po celou dobu pronájmu. Nájemní smlouvu si 
město vyhradilo využívání kostela pro pořádání kulturních akcí, především koncertů. 
 
Zásady pro prodej domů, bytů a nebytových prostor (schválení MZ dle 
upraveného návrhu) 
 
 23. února schválilo MZ zásady pro prodej domů, bytů a nebytových prostor. Cílem 
důležitého rozhodnutí je urychlení privatizace bytového fondu, která již několik let stagnuje. 
(Schváleno upravený návrh.) 
 Nová pravidla upřednostňují koupi celých domů před jednotlivými byty. Objekt  
do třech byt. jednotek, považovaný za trojgenerační rodinný dům, mohou jeho dosavadní 
nájemníci koupit za 90 % ceny stanovené znalcem. Domy se čtyřmi a pěti byty za 75 %,  
od šesti do deseti bytů za 65 %, od 11 do 25 bytů za 55 %, od 21 do 29 bytů za 40 % a  
nad 29 bytů za 25 % hodnoty znaleckého posudku. 
 S domem může být prodána i stavební parcela s přilehlými pozemky vyhrazenými 
k užívání nájemcům domu a užitnými objekty spojenými s užíváním domů a bytů, které tvoří 
s domem funkční celek. 
 Předpokládá se, že z celkového počtu asi 5 200 městských bytů se prodá asi 3 500. 
 Předmětem prodeje nebudou objekty, které se nacházejí v městské památkové zóně. 
Město také nehodlá preferovat prodej domů, kde jsou už zaběhnuté soukromníky komerčně 
využívané nebytové prostory, nesoucí zisk z pronájmu do městské pokladny. 
 
 Zásady mají paragrafové členění. První obsahuje úvodní ustanovení, druhý 
kompetence, třetí rozdělení nemovitostí podle počtu bytových jednotek a stanovení 
nabídkových smluvních cen, čtvrtý časové rozdělení prodeje, pátý účastníci prodeje, šestý 
společná ustanovení k postupu při prodeji, sedmý podmínky pro prodej domů do pěti byt. 
jednotek, osmý pro prodej domů o šesti  a vícebytových jednotkách, desátý bližší podmínky 
pro prodej domu formou převodu vlastnictví jednotek, jedenáctý podmínky pro prodej domů 
s byty a nebytovými prostory komerčně využitelnými, dvanáctý bližší podmínky odděleného 
prodeje celého domu veřejnou dražbou, třináctý bližší podmínky odděleného prodeje bytů a 
nebytového prostoru v domech, čtrnáctý platební podmínky a patnáctý závěrečné ustanovení. 
 
 
 
 



Jak požádat o koupi 
 
 V souvislosti se zveřejněnými Zásadami pro prodej … vyzval majetkový odbor MěÚ 
občany města Trutnov, kteří mají zájem o koupi domu, ve kterém bydlí, aby o koupi požádali. 
 Postačí podat žádost formou dopisu na MěÚ – majetkový odbor. Je možné i osobní 
jednání na MO ve 4. patře, v kanceláři č. 428. 
 
Zima zatím nekončí 
 

                   
 
 
 Sněhu je v posledních únorových dnech stále dost. Komunikace jsou však ošetřeny – 
v nižších polohách mokré a holé, ve vyšších je asi 10 cm rozbředlého sněhu. Stavění 
sněhuláků na školním hřišti gymnázia zachytil 26.2. fotokronikář. (Ještě začátkem března  
se vrší hromady sněhu na náměstí.) 
 
Důchodci s novým vedením 
 
 Čtvrtý sjezd strany Důchodců za životní jistoty v Třebíči provedl změny v této straně. 
Předsedou nebyl znovu zvolen Eduard Kremlička a strana DŽJ byla přejmenována na Stranu 
za životní jistoty. Novým předsedou strany se stal předseda východočeského oblastního 
výboru František Brož z Trutnova (59 let). 
 
Okresní shromáždění – rozpočet, nový předsedající 
 
 Okresní shromáždění 25.2. projednalo rozpočet OkÚ a rozdělení dotací do rozpočtu 
měst a obcí na rok 1999. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši  
299 milionů korun. 
 Novým předsedajícím okresního shromáždění byl zvolen starosta Trutnova Mgr. Ivan 
Adamec. 
 Účastníci shromáždění byli seznámeni i s návrhem změn v síti středních škol 
(optimalizace). 
 
 



 
 
Curlingový turnaj o Velkou cenu Trutnova 
 

     
 
 Vítězem Velké ceny Trutnova v curlingu – proběhl 27.2. na zimním stadionu za účasti 
6 týmů – se stal  V.I.P. Praha. Pořadatelský tým 1. KCK Trutnov skončil na 2. místě. 
 
Vandalské poškození radničních hodin 
 
 Neznámý pachatel prostřílel kulovou zbraní ciferník hodin Staré radnice a poškodil  
i fasádu radniční věže. Způsobil městu škodu ve výši 20 000 Kč (26.2.) 
 
Ligový basketbal 
 

     
 

     
 



 Dvěma výhrami doma vyřadily trutnovské ligové basketbalistky ve čtvrtfinále tým 
Karlových Varů. V sobotním duelu 27.2. dokázaly smazat náskok soupeře (69:62) a nedělní 
výhra je poslala do ligového semifinále (55:52). 
 Na vytvořený postup do semifinále se sice s Karlovými Vary hodně nadřely, ale hrály 
srdcem a měly velikánskou oporu ve fanoušcích – a to hodně rozhodlo. 
 Spokojený byl i prezident BK Loko Texlen Trutnov Mgr. Tomáš Hendrych. „Úspěch 
je o to cennější, že jsme v rozhodujícím nedělním utkání celý zápas prohrávali a výsledek 
dokázali otočit těsně před koncem. Bylo to náročné, vítězství hráčky vydřely, hrály s velkým 
nasazením a bojovností. Družstvo zaslouží poděkování, že vybojovalo celkové umístění  
do 4. místa. Šance na zisk bronzové medaile je reálná, věřím, že tým tohoto úspěchu 
dosáhne.“ 
 „Podpora publika byla fantastická. Ve chvíli, kdy jsme se v nedělním utkání minutu  
a půl před koncem poprvé ujali vedení, jsem měl pocit, že hala snad spadne.“ 
 
 Zápas s královnami českého basketbalu Žabovřeskami (šance na postup do finále 
nejsou) bude spíše přípravou na zápasy o třetí místo. 
 Trenérkou trutnovských basketbalistek je Romana Ptáčková, kapitánkou týmu Eva 
Holubcová. V obou čtvrtfinálových zápasech byla už tradiční výraznou oporou družstva 
podkošová hráčka Erika Buriánová. 
 
Jarní prázdniny s plaveckou školou 
 
 Už koncem února ohlásila Plavecká škola TJ Lokomotiva uspořádání již tradičního 
příměstského tábora „Jarní prázdniny s plaveckou školou“ ve dnech 8. až 12, března. Poplatek 
850 Kč. 
 
Dobrovolný hasičský sbor, hasičský záchranný sbor 
 
 Zákonné pojištění hasičských vozidel (v Trutnově 33 600 Kč) musela obce uhradit  
do 28. února. Ministerstvo financí slíbilo zčásti pojistné za vozidla dobrovolných hasičských 
sborů uhradit. Ve výše uvedené částce nejsou zahrnuta vozidla hasičského záchranného sboru 
(HZS), jejichž zákonné pojištění je hrazeno z rozpočtu – u HZS Trutnov činí ročně  
250 000 Kč. 
 
Stříbrné podvečery 
 
 Už koncem února byla v Radničních listech zveřejněna výzva k setkání manželských 
párů, které letos oslaví 25 let společného života. Přihlásit se mají do 20. dubna. 
 
Výstavba koupaliště 
 
 Jakmile povolí mrazy, rozběhnou se další práce (konstrukce bazénu je už 
vybetonovaná, provozní objekt je v základech) na výstavbě letního koupaliště. Jde např.  
o montáž technologie úpravny vody a montáž tobogánu. Provizorně bude zatím upravena 
přístupová cesta a rekreační prostory – ozeleněné plochy se dokončí v roce 2000. 
 
 
 
 



Nezaměstnanost v únoru 
 
 Na trutnovském okrese došlo v únoru k výraznému nárůstu počtu nezaměstnaných. 
Míra nezaměstnanosti představuje 5,80 %. Úřad práce zaregistroval 3 801 uchazečů  
o zaměstnání. Z toho v oblasti Trutnova 2 536 (66,7 %) s mírou nezaměstnanosti 6,68 %. 
 Z celkového počtu nezaměstnaných je 2 154 dělníků (56,7 %). Žen je 1 906 (50,1 %), 
mužů 1 895 (49,9 %). 
 Nově se jako uchazeči o zaměstnání v únoru evidovalo 502 občanů. Do zaměstnání 
nastoupilo 335, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 31 a z ostatních důvodů  
68 uchazečů. 
 Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání se oproti stavu na konci ledna 
zvýšil o 45, tj. 1,2 %. Míra nezaměstnanosti se zvýšila z 5,74 % na 5,80 %. 
 Z celkového počtu 3 801 evidovaných uchazečů o zaměstnání bylo hmotné 
zabezpečení poskytováno 1 120 (55,8 %). Od počátku roku jim bylo vyplaceno 8,720 000 Kč. 
 V Trutnově samém činil počet nezaměstnaných 1 190, z toho ženy 564. Počet 
ekonomicky aktivních obyvatel byl 17 530. Míra nezaměstnanosti tu činila 6,79 %. 
 
 Ředitelé úřadů práce se shodují v tom, že obtížně shání práci především absolventi 
ekonomických či manažerských oborů. „O ty firmy zájem nemají. Lepší je, když děti  
po základní škole vystudují technické obory. Z absolventa technické průmyslovky úředníka 
uděláte, ale z absolventa ekonomického oboru konstruktéra těžko,“ uvádí ředitel trutnovského 
úřadu práce ing. Zdeněk Šmíd. 
 
  
 
  
 
  
  



Pořady Domu kultury na březen 
 
 Jaký program připravil trutnovský Dům kultury na březen 1999 ? 
1.3. Akademie třetího věku: Cestopisné vyprávění Dr. Josefa Štycha „Sumatra.“ Klub Nivy  
ve 14.30 hodin. 
3.3. Pohádky naší babičky. Představení pro žáky 1. stupně ZŠ. Národní dům v 8.30 a  
v 10.00 hodin. Vstupné 15 Kč. 
13.3. Country bál. K tanci a poslechu hrají Pěna, Jakž takž. Tančí Star West. Nár. dům 
v 19.30 hod., vstupné 120, 100 Kč. 
14.3. Jak se Honza naučil bát. Druhá pohádka z jarního Pohádkového čtyřlístku pro nejmenší 
v kině Vesmír. Divadlo Minor v 15 hod.m, 15 a 25 Kč. 
14.3. Autogramiáda. DK ve spolupráci s Knihcentrem na Horské připravil setkání  
se Zd. Svěrákem a Lad. Smoljakem. Malý sál ND v 18 až 18.30 hod. 
 

     
 

     
 
14.3. Divadlo Járy Cimrmana: představení Akt. Národní dům v 19.30 hodin. Vstupné 225, 
210 – v předprodeji 195 Kč. 
15.3. Akademie třetího věku. Přednáška PhDr. Vladimíra Wolfa „Husitství 
v severovýchodních Čechách.“ Klub Nivy ve 14.30 hod. 
15.-19.3. Burza „Vše pro děti“ (oblečení, kočárky, hračky, knížky aj.). Nár. dům. 
18.3. Setkání – Stretnutie. Ladislav Chudík – recitace. Bohumil Smejkal – housle, Vladimír 
Hollý – klavír. Koncertní síň B. Martinů v 19.30 hod., vstupné 90 Kč. 
20.3. Country bál (opakovaně). Národní dům v 19.30 hod., vstupné 120 a 100 Kč. 
21.3. Dětský country bál. Hraje skupina Pěna, účinkují Star West a Mini Star West. Národní 
dům v 15 hod. Vstupné děti 15 Kč, ostatní 25 Kč. 
22.3. Autoškola – pořad pro děti z mateřských škol. ND v 9.00 a 10.30 hod., 15 Kč. 



22.3. Divadelní předplatné „Podvodníci,“ hra Ivana Wernische. Jan Čenský, Milena Dvorská, 
Michal Suchánek a další. Nár. dům v 19.30 hod. Mimo předplatné 95 Kč. 
24.-26.3. Setkání s Velikonocemi. Předvádění řemeslných technik (šustí, kraslice, pomlázky, 
perníčky, aranžování květin, paličkování, keramika). Ve spolupráci s DDM. Prodej 
vytvářených drobností. ND 9.00 a 17.00 hod., vstupné 6 a 2 Kč. 
 

     
 

                                     
 
25.3. Smetanovo trio. Koncert Kruhu přátel hudby. Jitka Čechová – klavír, Gabriela 
Demeterová – housle, Jan Páleniček – violoncello. Program: J.Haydn, J.Brahms, B.Smetana. 
Koncertní síň B. Martinů v 19.30 hod. Mimo předplatné 50 a 35 Kč. 
27.3. Divadlo módy ´99. „To nejlepší z české módy“ – zájezd na společ. večer v Galerii módy 
Praha. Odjezd ve 12.00 hodin. Cena vstupenky 390 Kč, jízdné 140 Kč. 
29.3. Akademie třetího věku. Přednáška Zdeňka Trnky: Z české literatury. Klub Nivy  
ve 14.30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
31.3. Cesta kolem Francie. Večer pro hosta s cestopisným vyprávěním Miroslava 
Radiměřského s promítáním. Malý sál ND v 18.00 hod., vstupné 30 Kč. 
 

     
 
 Z fotografické tvorby Zbyňka Šance od 1. do 31.3. ve foyer kina Vesmír. 
 V. ročník filmové přehlídky ve dnech 12. až 21. března. Deset nejzajímavějších 
filmových děl světové kinematografie v kině Vesmír. Permanentka na všechny filmy Projektu 
100 za 290 Kč. 
 
 Galerie města Trutnova nabízí ve dnech 10.3. až 3.4. výstavu Bořivoje Borovského – 
Obrazy, grafika. 
 
 Prodejní galerie Lada připravila na březen dvě výstavy: Milan a Viola Švendovi – 
Umělecká kůže (do 12.3.) a Jiří Kristen – Obrazy (od 17.3.) 
 Ing. Jaroslava Faltusová, firma Genesis nabízí 13.3. Protistresový program zaměřený 
na rozvoj osobnosti (DK). 
 
Potřeba velkého společenského sálu 
 
 Nedostatkem v oblasti kultury a společenského dění je v Trutnově chybějící sál 
s dostatečnou kapacitou míst pro pořádání plesů, bálů a společenských akcí. Sál s 260 místy 
v Nár. domě  nedostačuje. Výsledkem toho je, že v Trutnově se v lednu a únoru v tomto roce 
uskutečnilo jen 6 plesů, v březnu se jich připravuje dalších 5. Řada pořadatelů těchto akcí pak 
volí místo pořádání mimo Trutnov. V porovnání s jinými okresními městy není na tom 
Trutnov dobře. 
 
Zápis do MŠ 
 
 Od 21. března do 30. dubna probíhá na všech mateřských školách Trutnova zápis dětí 
od tří let věku. 
 MŠ jsou v Trutnově v ulicích V Domcích, Náchodská, Benešova (Trutnov 3), 
Žižkova, Novodvorská, Voletinská (TR 3), Tkalcovská, Gorkého, Horská (Trutnov 2), 
Komenského, Voletiny, Dlouhá (Trutnov 2). Děti do 2 let možno přihlásit také do jeslí 
v Horské ulici. 
 
 
 



Speciální předškolní zařízení 
 
 Jednotnému zápisu nepodléhají speciální předškolní zařízení: Stacionář pro zdravotně 
oslabené a tělesně postižené děti na Kryblici, Speciální MŠ pro děti s více vadami Na Struze. 
 
Deratizace 
 
 Od 1. do 31.3. mají podle městské vyhlášky všichni vlastníci, nájemci a odpovědní 
správci všech veřejných a obytných budov, staveb, provozoven, skladišť, kůlen, inženýrských 
sítí, vodohospodářských děl, rozvodů tepla povinnost provést, zajistit deratizaci  
odb. pracovníky. (Vyhláška č.8/1998). 
 Výstražné letáčky (deratizační prostředky jsou nebezpečné pro domácí zvířata i lidi) 
musí být všude vylepeny. 
 
Integrovaný záchranný systém 
 
 Za účasti zástupců 44 obcí trutnovského i náchodského okresu a Správy KRNAP  
se uskutečnilo 2.3. školení připravené referátem životního prostředí a referátem obrany a 
ochrany OkÚ Trutnov. Mělo seznámit se systémem činností a povinností za mimořádných 
událostí s důrazem na problematiku povodní, které se oběma okresům nevyhýbají. 
 Hovořilo se i o Integrovaném záchranném systému (Hasičský záchranný sbor, Rychlá 
záchranná pomoc, Policie ČR), o úkolech krizového štábu, o systému varování obyvatelstva. 
Účastníci byli také seznámeni s připravovaným zákonem o krizovém řízení a IZS. OkÚ předal 
při této příležitosti 13 starostům z měst a obcí postihovaných nejvíce povodněmi mobilní 
telefony pro urychlení komunikace mezi OkÚ a obcemi. 
 Součástí uvedené akce je i výstavba ve vestibulu MěÚ „Integrovaný záchranný 
systém.“ 
 
Klub seniorů 3.3. 
 

     
 
 
 3. března se uskutečnila v 15 hodin další schůze Klubu seniorů. S činností městské 
policie seznámil přítomné její velitel Karel Povr. Předseda hokejového klubu HC Trutnov  
a zároveň ředitel zimního stadionu Jiří Hradecký informoval obsáhle o dalších úpravách ZS – 
letos náročná rekonstrukce ledové plochy a osazení stadionu plastovými mantinely.  
Do „křesla pravdy“ usedl i ředitel TS ing. Labík. Pokud jde o název trutnovské nemocnice, 
odpověděl písemně KS přednosta OkÚ ing. Klímko. 



 Klub seniorů pozval na schůzi i 16 poslanců MZ a chce jim položit otázku: „Jak a čím 
jste se zapojili do dění v Trutnově a co jste pro své město za dobu tří měsíců od voleb 
udělali.“ 
 
Autobus CK Fischer v Trutnově 
 

     
 
 Autobus Fischer Express v rámci návštěv okresních měst zavítal 3.3. do Trutnova. 
Zaparkoval na celý den od 9 do 18 hodin. Prodejní asistentky nabízely kompletní nabídku 
cestovních zájezdů, ale i videokazety, průvodce a novou Fischer Collection. (Parkoviště  
u soudu). 
 
 Komorní sbor ze Dvora Králové koncertuje 4.3. ve prospěch psího útulku. (KSBM). 
 

     
 
Starosti silničářů 
 
 Letošní zima bude mít své dopady i v létě. Vysoké náklady na zimní údržbu silnic 
pocítí řidiči v letních měsících na kvalitě vozovek. Mnoho peněz z rozpočtu utracených 
v zimních měsících bude chybět při opravách komunikací po celý rok. 
 
Basketbal 
 
 6. a 7. března porazily Žabovřesky bez problémů družstvo BK Loko Texlen Trutnov 
(93:47 a 94:41). České šampionky osvědčily své profesionální kvality. 
 
 
 



Tisková konference starosty 
 

     
 
 5. března se uskutečnila 2. tisková konference (vždy první pátek v měsíci) 
trutnovského starosty s novináři. Jde o velmi užitečnou a zajímavou formu setkávání s těmi, 
kteří hodně ovlivňují veřejné mínění. 
 
Výstava loveckých trofejí v SLŠ 
 
 Již šestatřicátá chovatelská prohlídka loveckých trofejí zvěře ulovené v roce 1998 byla 
zahájena 6. března v tělocvičně SLŠ. Zahájil ji po slavnostních fanfárách zástupce OkÚ 
referátu životního prostředí, ing. Zdeněk Navrátil. Přítomni byli i předseda Okresního 
mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty MVDr. Jaroslav Čechura, ředitel 
SLŠ RNDr. Josef Štych, dále četní lesníci a myslivci. 
 Myslivecké hospodaření v loňském roce reprezentuje 677 loveckých trofejí –  
554 trofejí srnců, 103 jeleních, 4 trofeje daňků, 11 mufloních toulců, z nichž 4 zdobí zlaté 
medaile a další. 
 Přehlídka neslouží jen myslivcům. Je zajímavým podíváním i pro širokou veřejnost. Je 
přístupná denně do 14. března. Zpravodaj OMS ČMJ v Trutnově přináší číselné údaje 
k odlovu jednotlivých druhů zvěře. 
 
Okresní agrární komora 
 
 Členové Okresní agrární komory rokovali 6.3. ve SOU Čistá v Krkonoších o situaci 
v zemědělství. Zprávu o činnosti přednesl ředitel OAK Zdeněk Kraus.  Vázna i úhrada 
členských příspěvků – z 60 členů jich uhradilo za rok 1998 jen 18. 
 V regionu je prakticky jediný zpracovatelský podnik – mlékárna Mikafarm.  
I zemědělci Trutnova žádají na vládě rozhýbat finanční tok v zemědělství, hledat možnosti 
podporovaného exportu za současné ochrany vnitřního trhu, řešit transformaci družstev, 
problém „bezúročných“ půjček, splátek za privatizovaný majetek i prodej státní půdy. 
 
149. výročí narození T.G.Masaryka 
 
 149. výročí narození prvního prezidenta ČSR jsme si připomněli 7. března 1999. 
Velmi mnohé z jeho názorů jsou živé podnes a neměly by být zapomínány. A demokracie? Tu 
bychom si měli převést podle něho méně do úst a více do činů. 
 
 
 



Městská knihovna 
 
 V trutnovském okrese je již šest veřejných knihoven, které jsou napojeny  
na internetovou síť. Jako první byla trutnovská v roce 1997. 
 Tím se podstatně zlepšil přístup ke katalogům i dokumentům MK. Čtenáři mají 
maximální možnost nacházet potřebné informace. 
 Využívání Internetu ve všech oblastech je a v budoucnu ještě více bude naprostou 
samozřejmostí. 
 
Skibus Trutnov – Janské Lázně 
 
 V době jarních prázdnin mohou letos mladí lyžaři využít skibusu, který jezdí 
z Trutnova do Jakých Lázní v 8.30 hodin a z Janských Lázní odjíždí v 16.15 hodin. Cena 
jízdenky 50 Kč. 
 
Jarní prázdniny – využití 
 
 Jarní prázdniny s plaveckou školou pořádá TJ Lokomotiva za 850 Kč. V době volna 
školní mládeže rozšířil své provozní hodiny zimní bazén. Dále i v době velikonočních 
prázdnin (1. a 2. dubna). 
 Možnost využití zimního stadionu se rovněž nabízí v době školních prázdnin. 
 
 Zima stále trvá, jak nasvědčují hromady sněhu na Krakonošově náměstí. 
 
Galerie města Trutnova – výstava B. Borovského a P. Moška 
 

     
 

     



 9. března byla v Galerii města Trutnova slavnostně v 17.00 hodin zahájena výstava 
fotografií Petra Moška a olejomaleb Bořivoje Borovského. Toho představil početným 
účastníkům vernisáže Jaroslav Dvorský z trutnovského gymnázia. Díla Bořivoje Borovského 
jsou vystavována v celém světě. Jeho nejčastějším námětem jsou krajiny, zpracované ale 
zcela osobitým způsobem. Vyznačují se sytostí barev a tendencí k zobrazování kruhů či 
vzhůru obrácených kapek jakožto neurčitých tvarů bez hranic. 
 Kolekci avantgardních fotografií mohli návštěvníci zhlédnout v přízemí městské 
galerie. Petr Mošek je zaměřený na fotografickou experimentaci. Jeho snímky jsou technicky 
zpracované, abstraktní. Poněkud se vymykají tomu, na co jsme zvyklí. Při vernisáži je 
přiblížil ředitel GMT PhDr. Karel Shrbený. 
 Hudební zarámování zahájení obou výstav zdařile provedl Jiří Matyska. 
 
Návštěva starosty Trutnova ve Swidnici 
 
 10. března navštívil starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec polské partnerské 
město Swidnici. Srdečné přijetí proběhlo na radnici za přítomnosti prezidenta města  
Mgr. A. Markiewicze a víceprezidentů A. Protasiuka a L. Novogradzkeho. 
 Trutnov i Swidnice se dohodly pokračovat ve vzájemných vztazích. I letos proběhnou 
Dny trutnovské kultury ve Swidnici a Dny svidnické kultury v Trutnově. 
 V rámci svého jednodenního pobytu si prohlédl trutnovský starosta město Swidnici, 
jeho historické památky a městskou galerii. 
 
Výstava Velikonoce v umění (MPT) 
 

     
 

                 



 Výstavu Velikonoce v umění připravilo od 11. března Muzeum Podkrkonoší Trutnov 
(potrvá až do 5. dubna). Ta zajímavě zachycuje typické prvky velikonočních svátků, které 
patří vedle Vánoc k nejvýznamnějším v roce. K více než 50 účastníkům vernisáže promluvil 
Ing. Zelený, který zavzpomínal i na Velikonoce svého dětství. 
 
Ukončení provozu zimního stadionu 
 
 Zimní sezónu ukončí 12. března Klub Kopecký turnajem v curlingu na ZS v Trutnově. 
O dva dny později bude ukončen provoz na zimním stadionu. 14. března je poslední 
příležitostí k bruslení. 
 
 Po rozdělení první regionální ligy na dvě části nastupovali hráči HC Trutnov  
ve skupině o udržení v soutěži. Nemocemi a zraněními hodně oslabené mužstvo uhájilo 
nakonec přece jen prvoligovou regionální příslušnost. S 27 body skončilo na 9. místě 
s pasivním skóre 123:130. 
 Celou soutěž odehrálo, což je potěšující, jen s vlastními odchovanci. Nejlepším 
střelcem mužstva byl Jaroslav Řehák s 32 góly. 
 
Vstup do NATO 
 
 Vstup České republiky do NATO oslavila trutnovská radnice vyvěšením státní vlajky 
a městského praporu. „Myslím si, že 12. březen by se měl zapsat do historie českého národa 
podobným způsobem jako 28. říjen, den kdy se slaví založení ČSR. V kalendáři by měl být 
značen minimálně jako význačný den našeho státu. 
 Členství v NATO si cením nejen jako záruky proti vnějšímu nebezpečí, ale i jako 
záruky před vnitřním ohrožením demokracie,“ uvedl při této příležitosti trutnovský starosta 
Mgr. Ivan Adamec. 
 
Požár WC a auta 
 
 Odpoledne 13.3. zazněla Trutnovem hasičská siréna. Z Bulharské ulice začali hasiči 
natahovat do přilehlého dvorku, kde parkují zde bydlící občané, hadice – hořelo ekologické 
WC, které už po několikáté neznámý pachatel zapálil, a od něho i blízko stojící Felície. Škoda 
na autě 35 000, na WC 17 000 Kč. 
 
Škola fotografie 
 
 Škola fotografie (probíhá v malém sále ND), kterou navštěvuje na 25 zájemců 
(většinou ženy) přivítala 13.3. vzácného hosta, fotografa Petra Moška. Ten v současné době 
vystavuje své černobílé fotografie v přízemí Galerie města Trutnova. 
 
Ligový basketbal 
 
 Trutnovské ligové basketbalistky se zhostily odvetného utkání se Žabovřeskami 
vcelku úspěšně výsledkem 51:79. Série na tři vítězná utkání, v níž se rozhodne o bronzovém 
místě, vypukne o víkendu 20. a 21.3. na palubovce soupeře. V Trutnově se mohou již 27.3.  
či případně 28.3. rozdávat bronzové medaile. 
 
 



III. liga mužů 
 
 Ve III. lize mužů, skupina B, si vedou muži BK Loko Dřevoodbyt Trutnov dobře. 
V polovině března jsou s 30 body na 4. místě tabulky a na vedoucí Nymburk ztrácejí jen  
tři body. 
 
 Divizní fotbalisté Trutnova jsou na tom hůře – jsou osmí s 24 body. 
 
Počítačová technika na MěÚ 
 
 Městský úřad v Trutnově soustavně zkvalitňuje počítačovou techniku. Počítačová síť 
se organizuje tak, aby se zrychlil celý systém řízení a aby byl bezprostředně předáván tok 
veškerých informací. Počítače mají podle vyjádření starosty svá negativa i pozitiva – 
nemohou převládnout tak, aby se ztratil lidský kontakt. I nadále proto budou klasické porady 
a schůzky vedoucích odborů. 
 V rámci úřadu chce město komunikovat nejen telefony a přímým kontaktem, ale i tak, 
že veškeré připravené materiály a důležité záležitosti by byly distribuovány ke konzultacím 
elektronickou poštou. Nyní se pracuje na dovybavení MěÚ. 
 Měl by být zaveden takový systém, aby všichni pracovníci měli přístup na Internet. 
Trutnov už má pěkné webové stránky, kde jsou všechna usnesení MR a MZ, rozpočet města, 
vydané vyhlášky. 
 Na financování všech těchto záležitostí město v rozpočtu pamatuje. 
 
Galerie Lada – výstava J. Kristena 
 

     
 

     
 
 16. března v 15 hodin byla vernisáží zahájena v trutnovské Galerii Lada prodejní 
výstava obrazů Jiřího Kristena za jeho osobní účasti. Výstava jeho obrazů stojí opravdu  



za shlédnutí. (Autor se narodil 7.3.1969 ve Dvoře Králové n.L.) 
 
Významné uznání firmě ZPA CZ 
 
 Na veletrhu Amper ´99, který se konal v polovině března v Praze, získali Trutnovští – 
firma ZPA CZ, spol. s r.o. dvě významné ceny. První byl Zlatý Amper ´99, druhá Ocenění 
Českomoravské elektrotechnické asociace. 
 
Kulturní a sportovní ceny města Trutnova za rok 1998 
 
 Udělení cen města Trutnova schválilo MZ 16. března. Kulturní cenu za rok 1998 
obdrží trutnovský karikaturista Milan Lipovský, Sportovní cenu města dostane softbalový 
oddíl SK HSM a Ondřej Bíman  ze SK Kasper za úspěchy v běhu na lyžích. Titul Nejlepší 
sportovní kolektiv získá BK Loko Texlen Trutnov, Nejlepší sportovec Hana Koženková  
z SK HSM Softball a Nejlepší trenér Josef Adam z TJ Lokomotiva, oddíl volejbal. 
 
Zhanobení židovských památek – mírné tresty pachatelům 
 
 Na tři mladistvé a jednoho dospělého, kteří poškodili a zhanobili pomníky umučených 
trutnovských židovských dívek a památníky na bývalém židovském hřbitově a v místech 
bývalé synagogy, byla podána obžaloba pro trestné činy hanobení národa, rasy a přesvědčení, 
výtržnictví a poškozování cizích věcí. 
 Hlavní líčení u Okresního soudu v Trutnově se vleklo šest hodin. Nakonec byli ale 
odsouzeni k podmíněným trestům. Jediný z nich, který se dopustil ještě trestného činu 
ublížení na zdraví, dostal nepodmíněný trest 18 měsíců. Odsouzeni byli k povinnosti uhradit 
městu Trutnov způsobenou škodu ve výši 34 000 Kč. 
 Státní zástupkyně se k podmíněným trestům odvolala – požadovala tresty 
nepodmíněné. Také ve veřejnosti vyvolaly mírné rozsudky rozčarování. 
 
 Účast na filmových představeních v rámci Projektu 100 (v polovině března jich bylo 
odehráno pět) je letos slabší – někdy jen 80 diváků. 
 
Světelná křižovatka 
 
 Světelnou křižovatku na Horním Předměstí (hodně frekventované místo při cestě  
do Krkonoš) nahradí při rekonstrukci ulice Na Struze kruhový objezd. Ten nepochybně 
zrychlí a zbezpeční provoz. 
 
Úpravy ulice Na Struze 
 
 Nová okružní křižovatka má mít dva sjezdy – řidiči jedoucí z Krkonoš na Jičín  
a od Hradce Králové do centra Trutnova nebudou muset na kruhový objezd vůbec zajíždět. 
Veškeré plánované úpravy (dokončení podle místostarostky ing. Horynové až v příštím roce) 
přijdou na 25 milionů a jsou pokryty z větší části státní dotací. Trutnov bude hradit při této 
celé akci nové veřejné osvětlení, zeleň a úpravu chodníků. 
 
 
 
 



Za nového tajemníka MěÚ vybrán Bc. Zdeněk Nýdrle  
 
 Novým tajemníkem MěÚ byl dnem 18.3.1999 jmenován Městskou radou v Trutnově 
Bc. Zdeněk Nýdrle, odvolaný z funkce vedoucí odboru Kanceláře MěÚ, kterou předtím 
zastával. 
 Výběrová komise vybírala z 9 žadatelů, kteří prošli z původních 11 psychotesty. 
Všechny podmínky nejlépe splňoval právě uvedený Bc. Nýdrle, který pracuje na MěÚ už řadu 
let – v době nepřítomnosti bývalého tajemníka Ing. Jůzla a po jeho odchodu z MěÚ ho 
zodpovědně zastupoval. Vykonával zároveň i funkci vedoucí odboru Kanceláře MěÚ. 
 Rozsah činnosti tajemníka MěÚ je široký. Je v podstatě vedoucím všech zaměstnanců 
úřadu, do něhož jsou nyní začleněny také vedlejší odbory – Městské jesle, Domov důchodců, 
Dům s pečovatelskou službou, Denní stacionář na Kryblici a Jídelna důchodců. 
 „Mým cílem,“ uvedl nový tajemník, „je prosazovat, aby byli zaměstnanci úřadu 
k lidem přátelští, aby se sem občané nebáli chodit a našli u nás pochopení pro své problémy  
a požadavky. Jde o trend, který také preferuje nový starosta se svými spolupracovníky, a já jej 
považuji za správný a ztotožňuji se s ním. Za nezbytnou podmínku je však nutné považovat 
větší loajalitu zaměstnanců vůči vedení, vůči úřadu samotnému. Je třeba, aby zaměstnanci 
skutečně vzali za svůj nezbytný fakt, že jsme tady pro lidi a nikoli oni pro nás. Myslím, že 
převážná většina mých kolegů si to uvědomuje, a buď tuto podmínku už splňuje, nebo se jí  
už blíží. 
 Někteří zaměstnanci úřadu však moje představy o správných úřednících nenaplňují, a 
pokud se novým trendům nepřizpůsobí, budeme se umět s nimi vypořádat, případně i rozejít.“ 
 
 „Dlouhodobě, přibližně do dvou let bych rád také řešil postavení již zmíněných 
odloučených odborů, čemuž však nezbytně musí předcházet příslušné politické rozhodnutí.  
Je ve hře pravděpodobně vznik jakéhosi Podniku sociálních služeb, který by celkem logicky 
všechna zařízení zastřešil jakožto příspěvková organizace města.“ 
 
 Po výběrovém řízení na funkci vedoucího finančního odboru MěÚ 18.3. byl MR 
jmenován ing. Josef Gereg. 
 
Ligový basketbal – bronz je na dosah (20. a 21.3.) 
 
 V boji o 3. místo v I. lize žen zvítězily basketbalistky Trutnova v sobotu a v neděli 
v Kralupech 75:63 a 82:74 a jsou velmi blízko bronzové medaili. „Třetí místo v republice  
je samo o sobě obrovskou motivací,“ vyjádřil se prezident trutnovského oddílu Mgr. Tomáš 
Hendrych. 
 
Obnova památek 
 
 V rámci Programu regenerace Městské památkové zóny se počítá s opravou 
Krakonošovy kašny, s úpravami hrobek na trutnovském hřbitově, s opravou Gablenzova 
památníku. Dále i dvou obytných domů Krakonošova náměstí. 
 
 
 
 
 
 



MŠ v Komenského ulici 
 

                        
 

     
 
 20 let trvání MŠ v Komenského ulici připomněla v březnu výstava výtvarných  
a rukodělných prací a řady fotografií „Svět viděný očima dětí.“ 
 
Jarní koncert Krakonošky 
 

     
 
 Jarní koncert připravila v sále MěÚ městská dechová hudba Krakonoška na 19. března 
od 19 hodin. S dirigentem Josefem Typltem a hosty Janou Adamovou, Amálií Lévovou, 
Karlem Hlaváčem a Jiřím Hofmanem předvedla velmi zdařile na dvacet skladeb. Premiéru 



měl Erbenův kvapík Proti větru. Výtěžek z koncertu, který profesionálně moderoval Miroslav 
Kudrnovský, byl věnován Speciální mateřské škole Na Struze. 
 
Březnové mrazy 
 
 Jaro je však v Trutnově zatím více přáním. Ranní mrazy kolem šesti stupňů pod nulou 
ho ještě zahánějí. 
 
Putování Venezuelou 
 
 Po návratu z Venezuely se podělí trutnovský lékař, cestovatel MUDr. Ladislav Holub 
s těmi, kteří přijdou na jeho přednášku s diapozitivy do sálu adventistické církve na Kryblici. 
 
Extramix 
 
 Na Mistrovství Krkonoš ve společenském tanci 1999 třídy B a D ve standardních a 
latinsko-amerických tancích ve Dvoře Králové, které uspořádal Taneční klub Extra mix, 
obsadily jeho páry třetí a čtvrté místo. 
 
Zimní stadion 
 
 I když se od 14. března na zimním stadionu už nechladí , ledová plocha má stále 
(20.3.) kvalitní led. Bruslení je nadále možné (do konce března). 
 V dalších měsících už začnou práce k rozsáhlé rekonstrukci hrací plochy – demontáž 
mantinelů, nové trubky chladicího zařízení, betonáž a montáž plastových mantinelů. 
 
Divizní fotbal 
 
 Špatný stav obou hracích ploch trutnovského fotbalového stadionu donutil divizní 
fotbalisty sehrál úvodní utkání s Rychnovem 20.3. jinde. Uskutečnilo se v Žacléři a skončilo 
0:0. V tabulce je Trutnov osmý. 
Rotary club 
 

     
 



     
 
 Zakládající shromáždění Rotary clubu se uskutečnilo 22. března v hotelu Adam. 
 
 Výroční schůze trutnovských houbařů se konala týž den v budově MěÚ. 
 
Sportovní akce tělesně i duševně poškozených 
 
 Sportovní akce postižených chlapců a děvčat z ústavů a stacionářů proběhla 23. března 
v budově Denního stacionáře v Palackého ulici s devíti účastníky. Šlo o miniturnaj ve stolním 
tenise. První místo obsadili Václav Kalous z Ústavu sociální péče v Hajnici a Kateřina 
Pilařová z trutnovského stacionáře. 
 
Přednáškový večer trutnovských lékařů 
 
 Na programu České lékařské společnosti J.E.P. – Spolek lékařů v Trutnově promluvili 
23. března v jídelně Státní oblastní nemocnice Trutnov MUDr. M. Limburský: Analýza 
zdravotního stavu v okrese Trutnov, kronikář Antonín Just: Z historie trutnovské nemocnice, 
MUDr. L. Holub, MUDr. J. Mraček a Ing. P. Prouza: Drogová problematika okresu Trutnov. 
 
Parkoviště u Okresního soudu 
 
 V prostoru bývalého autobusového nádraží a v sousedství nového autobusového 
nádraží stranou budovy okresního soudu dojde v budoucnu k velkým proměnám. V územním 
plánu města jsou obě tyto velké plochy určeny k víceúčelové zástavbě. U soudu má být místo 
upraveno na odvodněné asfaltové parkoviště. „Dosud prašná plocha bude alespoň dočasně 
využita. Očekáváme, že toto řešení pomůže zmírnit nápor automobilů do města,“ vyjádřil se 
k tomu starosta Mgr. Adamec. 
 Letos končí také smlouva podnikatelům na tzv. Šmoulově (plocha bývalého 
autobusového nádraží). Budou se muset přemístit jinam. Částečně do připravované rozšířené 
tržnice v Poštovní ulici. 
 
Partnerské vztahy Trutnov – Senica 
 
 Neformální přátelské vztahy mezi Trutnovem a Senicí vyvrcholily koncem minulého 
roku podepsáním partnerské dohody. 
 K její realizaci došlo 26. a 27. března, kdy přijeli představitelé Trutnova do Senice. 
Kromě oficiálního setkání a jednání došlo i na sport – na hokejové utkání mezi amatérskými 
mužstvy Trutnova a Senice. 



 Do Trutnova by měla zavítat slovenská delegace ze Senice ve dnech konání hudebního 
festivalu komorní hudby „Trutnovský podzim.“ 
 
Radniční listy číslo 3 
 
 Radniční listy číslo 3 ze 26. března 1999 informují o 5. jednání MR 4.3. a  
2. mimořádném jednání MR 9.3., o historii trutnovského letectví v kapitole Pohledy  
do minulosti, o životních jubileích trutnovských občanů, o návštěvě starosty ve Swidnici.  
O dokončení akce „Komunikace Trutnov ´98,“ o městské knihovně, o pořádku (nepořádku 
v ulicích), o galerii Lada, o městských jeslích na Horské, o jarním úklidu, o štafetovém běhu 
mentálně postižených osob pořádaném domovem Caritas „Maria Frieden“ v Lanzesdorfu,  
o Mistrovství Krkonoš ve společenském tanci, o nabídce psů z útulku, o kulturní nabídce  
na měsíc duben. 
 
Pobočka městské knihovny v HSM 
 
 Přípravné práce na spuštění plně automatizovaného provozu v pobočce Městské 
knihovny v Horním Starém Městě pokračovaly po celý březen. Do počítače byl uložen celý 
fond knih a periodik této pobočky. Byl instalován počítač pro On-line katalog, který nahradí 
klasický lístkový. 
 Od 1. dubna je v HSM upravena výpůjční doba – pondělí až pátek 12-17 hodin, úterý  
a čtvrtek také od 9 do 11 hodin. 
 
Boj ligových basketbalistek o bronzové medaile 
 

     
 

     



 I když trutnovské ligové basketbalistky šly do sobotního duelu 27. března v 17 hodin 
proti celku Kralup o třetí místo s náskokem dvou vyhraných utkání z hřiště soupeřek, musely 
se o prvoligový bronz sportovně poprat. 
 Výhrou o deset bodů si zopakovaly premiérový prvoligový ročník před třemi lety, 
když 30. března 1996 přebíraly po triumfu nad pražskou Spartou před 1 500 diváky bronzové 
medaile. 
 Oba celky vsadily na důraznou osobní obranu. Domácímu týmu, který nastoupil 
v základní sestavě Dobrovičová, Vápeníková, Jirsová, Ryklová a Holubcová, patřil první 
poločas. Kromě Dobrovičové se dařilo Jirsové, která byla pro hráčky Kralup většinou 
k neudržení. Dvě minuty před půlí se basketbalistky Trutnova ujaly vedení 35:24, soupeř však 
dokázal snížit na sedmibodový rozdíl. 
 Také do druhé části hry vstoupily lépe hráčky Trutnova, které hnalo do boje  
do posledního místa zaplněné hlediště s 1 300 diváky. Pod oběma koši kralovala 
Dobrovičová. V 25. minutě byl stav 43:36. Šest minut před koncem však Kralupy vyrovnaly 
na 54:54. V dramatické koncovce však hráčky Trutnova ukázaly svou tradiční zbraň – 
bojovnost, vysokou herní aktivitu. Fantastická trojka Dobrovičové na 63:56 jako by rozhodla 
už čtyři minuty před koncem. Po závěrečném signálu explodovala hala gymnázia 
zaslouženými ovacemi. Utkání Trutnov – Kralupy 75:65. 
 
 Vítězná tým nejvyšší soutěže basketbalistek tvoří Bohumila Paurová, Pavla 
Vápeníková, Romana Trojanová, Yveta Stryalová, Kateřina Jirsová, Michaela Henyšová, 
Radka Šantrochová, Eva Křížková-Nývltová, Jitka Ryklová, Šárka Humlíčková, Erika 
Dobrovičová, Michaela Uhrová, Eva Holubcová, Jolana Vašáková. Dále trenérka Romana 
Ptáčková, vedoucí družstva Stanislav Sedláček, asistent Jan Havelka, lékař MUDr. Jiří David. 
Prezidentem klubu je místopředseda MěÚ Mgr. Tomáš Hendrych. Sportovním ředitelem 
klubu je MUDr. Vladimír Dolejší. 
 
Představitelé města oceňují vítězství 
 
 Z bronzového umístění měli velkou radost i představitelé města. Bezprostředně  
po vítězství pogratuloval vítěznému týmu starosta Mgr. Ivan Adamec. „Jedná se o jedinečný 
úspěch, být třetí v České republice, to znamená pro město Trutnov opravdu hodně. Tento 
skvělý počinek oceníme i finančními prostředky. V hale vládla perfektní nálada, atmosféra, 
jsem nadšený …“ 
 Nadšený byl i jeho zástupce Mgr. Tomáš Hendrych. „Strašně se mi líbilo nejen utkání, 
ale i celá atmosféra v hale. Naše vedení se zvětšovalo i zmenšovalo, v jednu chvíli Kralupy 
dokonce vyrovnaly. Přesto jsme měli utkání podle mne pod kontrolou, hráli jsme to, co jsme 
potřebovali. Projevilo se, že máme kvalitnější celek na rozdíl od Kralup, které citelně oslabil 
odchod Valové do Brazílie. Na úspěchu se podepsala i fantastická parta celého týmu a lidi, 
kteří se kolem basketu v Trutnově pohybují, hráčky se podržely, když se jim nedařilo. Jedná 
se o vynikající sportovní úspěch a výbornou propagaci pro celý Trutnov.“ 
 
 Ještě před utkáním bylo rozhodnuto o ocenění družstva. „Prvoligové basketbalistky 
získaly sportovní ocenění města za rok 1998 jako nejlepší kolektiv. Městské zastupitelstvo, 
které rozhodovalo, si váží dlouholetého úspěšného působení oddílu v nejvyšší soutěži.“ 
 
 Bronzové umístění BK Loko Texlen se v letošním ročníku prvoligové soutěže 
zasloužili kromě hráček, trenérů a funkcionářů i vedení města četní místní sponzoři.  
Bez jejich přispění by se trutnovský poloprofesionální klub neobešel. Zdůraznil to i sportovní 
ředitel klubu MUDr. Vladimír Dolejší. „Každý vrcholový sport je dnes otázkou financí. 



Většinou platí takové nepsané pravidlo – kde je více peněz, tam se lépe hraje. Trutnov je 
v tomto směru trochu výjimkou. V porovnání s ostatními prvoligovými týmy u nás moc peněz 
není. Tvořila se tu však bezvadná parta lidí, kteří drží při sobě a dělají basketbal dobře a rádi.“ 
 Bez konkurence jsou trutnovští fandové, kteří podrží družstvo i ve chvíli, kdy  
se nedaří. 
 
Mužský a dorostenecký basketbal 
 
 Dobře, i když ne už tak úspěšně, si vedou muži Trutnova ve III. lize (jsou čtvrtí)  
a ligové starší dorostenky, které skončily na 6. místě. 
 
Trutnov – Senica 
 
 Ještě k partnerské smlouvě mezi Trutnovem a Senicí. „Se slovenskými přáteli jsme se 
po volbách sešli nyní poprvé. I v Senici jsou někteří noví zástupci radnice, a tak byl poslední 
březnový víkend především seznamovací. Radní nás přivítali velice přátelsky a pohostinně,  
po hokejovém souboji jsme s nimi poseděli a měli možnost vyměnit si některé zkušenosti 
z práce obou městských úřadů a zastupitelských orgánů,“ uvedl účastník zájezdu do Senice. 
 Nejde však jen o setkávání představitelů obou měst, ale také o občany, kteří by měli 
pokračovat v tradičních vztazích. 
 
Jarní pochod 
 
 Na neděli 28.3. připravil Klub Českých turistů ve spolupráci se SLŠ, ve spolupráci  
i s TJ Loko veřejný pochod na 10, 25 a 35 km a cyklojízdu na 30 a 60 km. Start u internátu 
SLŠ. 
 
Letní čas 
 
 Letošní letní čas v ČR začne v neděli 28.3., kdy se úderem 02.00 středoevropského 
času hodiny posunou na 03.00. Ukončení letního času připadne na neděli 31.10., kdy se 
v 03.00 posunou hodiny o 60 minut zpět. (Poprvé byl zaveden v českých zemích letní čas  
za první světové války v roce 1915.) 
 Zavedením letního času trpí podle výzkumu každý desátý člověk, menší potíže mívá 
přechodně asi čtvrtina občanů. 
 
Zápis do přípravného stupně Zvláštní a Pomocné školy 
 
 Koncem března se letos poprvé konal zápis do přípravného stupně do Zvláštní školy  
a do Pomocné školy v Horním Starém Městě. Zúčastnilo se ho šest dětí – jde o žáky trpící 
těžšími formami mentálního a kombinovaného postižení. Jejich vzdělávání musí být založeno 
na naplnění specifických individuálních potřeb a preferencí. 
 Trutnovské zařízení (117 žáků plus 9 dalších v odloučeném pracovišti v Žacléři) vede 
ředitel Mgr. Jaromír Vašíček. Je členěno na 9 tříd Zvláštní školy a 1 třídu Pomocné školy. 
 Práce s těmito dětmi je velice náročná jak pro pedagogy, tak i vzhledem k potřebnému 
technickému vybavení. 
 
 
 



Prvoligový softbal v HSM 
 
 Kromě ligových basketbalistek se může Trutnov chlubit i ligovými softbalistkami. 
Tým děvčat z SK HSM se stal suverénním vítězem druhé české národní ligy a zajistil si tak 
právo účasti v nejvyšší republikové soutěži. Hráčky HSM Hana Koženková, Jitka Hanáková  
a Markéta Tučková byly i oporami juniorské reprezentace na pražském mistrovství ´98,  
která obsadila 2. místo. 
 Ani na ně město Trutnov svou dotací nezapomíná. 
 
 Podmínkou ligové účasti je mít mládežnické družstvo. V současné době to splňují  
dva týmy – jeden v oddíle, druhý ve sportovním kroužku Eldorádo na ZŠ Mládežnická (starší 
žákyně byly loni na přeboru ČR páté, mladší druhé). Celkem je v obou týmech na 50 dívek. 
Problémem oddílu je nedostatek financí a trenérů. Snad se to prvoligovou účastí změní 
k lepšímu. 
 
Nespokojení zemědělci. Farmers, s.r.o. 
 
 Z iniciativy Okresní agrární komory v Trutnově se uskutečnilo koncem března  
ve SOU zemědělském Fořt shromáždění zemědělců – producentů mléka okresu Trutnov. 
Shromáždění vyjádřilo zásadní nesouhlas s výkupní cenou mléka 7,20 Kč/l, která nepokrývá 
ani výrobní náklady – požadují minimální cenu 7,80 Kč. Mezi největší producenty mléka  
na okrese patří i trutnovská společnost s.r.o. Farmers. 
 
Klub seniorů 
 
 Na 31.3. svolal Klub seniorů své další jednání, na které pravidelně zve předseda KS 
Miroslav Šafařík představitele a vedoucí různých trutnovských organizací a zařízení. 
Tentokrát je pozván ředitel Technických služeb ing. Lumír Labík. Beseda se starostou a 
zastupiteli bude zahájena o hodinu později v 16.00 hodin. 
 
Trutnovská trojčata 
 
 Trutnovská trojčata manželů Šimkových Ondřej, Štěpán a Zuzana mají za sebou první 
tři měsíce svých životů. Narodila se 3. ledna v královéhradecké Fakultní nemocnici. I když se 
všichni tři sourozenci narodili předčasně – vážili kolem dvou kilogramů – mají se čile k světu. 
 Pro rodiče prvních letošních trojčat v ČR je to veliká radost i starost – s větším, bytem 
i potřebným vybavením a zajištěním dětí. Pomoc však nechybí. Společnost Heinz – PMV, 
výrobce kojenecké a dětské výživy bude dětem po tři léta poskytovat neomezené množství 
svých výrobků – Sunar, různé přesnídávky a kaši. 
 Šimkovým chodí vypomáhat zdravotní sestra, protože péči o trojčata by paní Šimková 
sama absolutně nezvládla (manžel pracuje). Speciálně upravený trojkočárek vyvolává 
přirozeně pozornost kolemjdoucích. 
 
Dokončení převodu okresní nemocnice 
 
 V odpoledních hodinách 31. března se v kanceláři přednosty Okresního úřadu 
v Trutnově uskutečnil poslední závěrečný krok k předání bývalé Masarykovy nemocnice 
v Trutnově do rukou státu. 



 Ačkoliv zřizovatelem nemocnice, která od 1.1.1999 užívá názvu Státní oblastní 
nemocnice, je již od začátku roku Okresní úřad, teprve datem 31.3.1999 byl definitivně 
dokončen ekonomicko-právní převod nemocnice. 
 Celá záležitost byla legislativně velmi náročná, neboť převod z vlastnictví města zpět 
do rukou státu je v podmínkách našeho státu unikátní. Nemocnice prošla rozsáhlým auditem, 
který detailně zobrazil ekonomické vztahy nemocnice a využití poskytovaných dotací. Celá 
záležitost vyžadovala velmi úzkou spolupráci všech podílejících se subjektů, tj. nemocnice, 
města Trutnov, OkÚ a firmy AaCE z Hradce Králové. Účetnictví nemocnice bylo 
kontrolováno zpětně až k roku 1992, což představovalo velké nároky na administrativu,  
a proto všichni přítomní ocenili práci všech, kteří se na převodu nemocnice podíleli. Celá 
záležitost byla dokončena podpisem závěrečného Protokolu, kterým byl převod podpisy 
představitelů všech zainteresovaných stran ukončen. 
 Přednosta OkÚ Ing. Vladimír Klímko, CSc., využil této příležitosti a slavnostně předal 
jmenovací dekret vítězi MUDr. Martinu Limburskému. Současně mu popřál mnoho úspěchů 
v této funkci. Vzájemně dobrou spolupráci slíbil státní nemocnici i starosta města Trutnova 
Mgr. Ivan Adamec. (Podle sdělení tiskového mluvčího OkÚ Trutnov Mgr. Hynka Beneše.) 
 
Megamarket Prima 
 
 Velkých obchodů i v Trutnově přibývá. Na Horním Předměstí chce společnost 
Euronova vybudovat megamarket Prima. V současné době probíhají projekční práce, územní 
řízení a je zažádáno o stavební povolení. 
 Celostátní problém, že supermarkety a hypermarkety s účastí zahraničního kapitálu 
poškozují drobné soukromé podnikatele, postihuje nepochybně i naše město. 
 
Březnová nezaměstnanost 
 
 Nezaměstnanost na Trutnovsku stále stoupá a dosáhla koncem března 5,96 %.  
(Proti loňskému březnu stoupla o 2,2 %). Na konci února činila míra nezaměstnanosti 5,8 %. 
Koncem března bylo na Trutnovsku bez práce 3 905 osob (o 104 více než koncem února). 
Zaměstnavatelé nabízeli 492 volných míst. Stále malou šanci najít práci mají občané  
se změněnou pracovní schopností. Těch je bez práce 696 a zaměstnavatelé jim nabízejí 
pouhých 15 míst. 
 Nejvyšší míra nezaměstnanosti je v hornické oblasti Žacléřska. 
 
Dokončení akce „Komunikace Trutnov ´98“ 
 
 Na jaře mají být dokončeny práce s rekonstrukcí ulic „Komunikace Trutnov ´98,“ 
které počasí nedovolilo provést do 30.11.1998. 
 Jde především o úsek Novodvorské ulice pod viaduktem u restaurace „Radio“ a část 
Horské ulice u prodejny Diskont Plus. 
 MR odsouhlasila posun ukončení celé akce „Komunikace Trutnov ´98“ hlavně 
z důvodu provádění velkého množství víceprací, řešení některých závad projektové 
dokumentace, podílu firmy Diskont Plus na financování opravy části ulice Horské a 
spolupráce ČD na realizaci nového viaduktu u Radia. Všechny práce mají být ukončeny  
do 31.5.1999. 
 
  
 
  



Nabídka kulturně-společenských akcí na duben 
 
 I na duben je připravena v Trutnově řada zajímavých kulturně-společenských akcí. 
Zajišťuje je převážně DK Trutnov. Předprodej vstupenek je v Informačním centru Radnice. 
7.4. Kuk a Cuk aneb Co máte nejraději. Pro žáky I. Stupně ZŠ. Národní dům 8.30 a  
10.00 hodin. Vstupné 20 Kč. 
7.4. Ivo Jahelka. Recitál zpívajícího právníka. ND v 19.30 hodin, vstupné 80 Kč. 
11.4. Dětský karneval. Téma: Z pohádky do pohádky. Nár. dům. Vstupné masky 10 Kč, 
ostatní děti a dospělí 25 Kč. 
12.4. Jak jsem viděl Indii. Přednáška Ing. Košťála pro I. stupeň ZŠ a SŠ (1. část). Klub Nivy 
v 8.00 a 10.00 hodin. Vstupné 20 Kč. 
12.4. Akademie třetího věku. Romantické divadlo – přednáška prof. Dr. J. Císaře. Klub Nivy 
ve 14.30 hod. 
12.4. Jak jsem viděl Indii. Večer pro hosta s Ing. Ctiborem Košťálem (1. část). Klub Nivy 
v 19 hodin, vstupné 30 Kč. 
14.4. Módní přehlídka. Již pátá přehlídka tvorby pozvaných 12 autorů oděvů a doplňků 
spojená s jejich prodejem. Nár. dům v 19.00 hod. Vstupné 50 Kč. 
 

                         
 
15.4. Pohled z mostu. Divadelní předplatné. Drama Artura Millera. Hrají R. Brzobohatý 
 a herci Městského divadla Mladá Boleslav. ND v 19.30 hod., 95 Kč. 
15. a 16.4. Sněhurka. Představení pro děti MŠ. Klub Nivy v 8.30 a 10.00 hod., 20 Kč. 
20.4. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř vzpomínají na 25 let 
spolupráce a zpívají své písničky. ND 19.30 hod., 95 Kč. 
25.4. Hrajeme se celý rok. Třetí pohádka z Pohádkového čtyřlístku. Kino Vesmír  
v 15.00 hod., Vstupné děti 15, ostatní 25 Kč. 
26.4. Jak jsem viděl Indii (2. část přednášky Ing. Košťála pro II. st. ZŠ a SŠ). Klub Nivy 
v 8.00 a 10.00 hod. Vstupné 20 Kč. V 19.00 hod. jako Večer pro hosta, vstupné 30 Kč. 
26.4. Akademie třetího věku. Přednáška RNDr. Vladimíra Prouzy v Austrálii. Klub Nivy  
ve 14.30 hod. 
29.4. Pražské klavírní duo. Zdeňka Kolářová a Martin Hršel. Skladby Rachmaninova, 
Mozarta, Griega. Koncert KPH. Konc. síň B. Martinů v 19.30 hod., vstupné 50 Kč, děti  
a studenti 35 Kč. 
30.4. Čarodějnický rej v areálu PKS Bojiště v 17.00 hodin. Vstup zdarma. 



 
 Do 15.4. výstava fotografií z tvorby Ing. Zbyňka Šance v kině Vesmír, od 15.4.  
na témže místě výstava fotografií Trutnovský mapový okruh. 
 
 SPT Telecom připravil na 25.4. již zmíněnou pohádku Hrajeme si … 
 
 Galerie města Trutnova ohlašuje na duben výstavu obrazů a grafiky Jaroslava Klápště 
(od 13.4. do 8.5.). Prodejní galerie Lada obrazovou výstavu Jiřího Kristena a Jarní salon 
mladých (Jiří Holan, Jaromír Komínek) s vernisáží 20. dubna. 
 Free Steps, spol. Katschner a Kysela comp. zve na vystoupení kapely Free Steps 15.4. 
v restauraci Pod Hradem. Country club Star West připravil Country večer v Národním domě. 
Hraje skupina Pěna. 23. dubna ve 20 hodin, vstupné 50 Kč. 
 Taneční událostí v Trutnově bude Gala mistrovství Bohemia TOP 12 ve sportovních 
tancích 24.4. ve sportovní hale gymnázia. Od 9 hodin junioři, od 16 hodin nejlepší páry ČR. 
 
 Dům kultury usiluje o koordinaci kulturně-společenských akcí ve městě. Vyzývá proto 
kulturní organizace a zařízení o dodání informací vždy do 15. v měsíci na měsíc následující. 
 
Odeon club 
 
 S rozsáhlou dubnovou nabídkou přichází i Odeon club v Poříčí: 2.4. Disko show – 
ženy vstup zdarma (2.4.). 3.4. New Oldies Párty – výběr skladeb 70.-90. let. 4.4. Velikonoce  
a Jack Daniels – ženy vstup zdarma. 7.4. Disko show – vstup zdarma. 9.4. Stock Párty – ženy 
volně. 10.4. Excalibur – celý večer vodka zdarma, ženy volný vstup. 14.4. Disko show – 
vstup zdarma. 16.4. Extra nová Travestic show – skupina Crazzy Ladies poprvé v Trutnově. 
17.4. Vanadiem club – ženy volný vstup. 21.4.-vstup zdarma. 23.4. Jedinečná Ladies Párty – 
ženy vstup 70 Kč, překvapení mistra světa Leona. 24.4. Beton Párty – ženy volně.  
 
Bolístky kultury – kulturní zařízení 
 
 Možnosti řešení chybějícího divadla či divadelního sálu v Trutnově uvádí (trochu 
v humorném tónu) příspěvek Bolístky kultury v březnovém vydání Radničních listů. 
 Postavit nové divadlo? (Těžko realizovatelné hlavně pro finanční náklady). 
Přebudovat kino Vesmír? (Překážkou mj. zase finance, i když menší). Přebudovat Národní 
dům? (Technicky těžko uskutečnitelné). Přebudovat jiný objekt v Trutnově (Ale jaký?  
A za kolik?) Nechat to být a mávnout nad tím rukou? – Na dobrý realizovatelný nápad  
se čeká … 
 
Volná místa na MŠ 
 
 V dubnu jsou ještě volná místa na mateřských školách Horská, TU 2, Komenského, 
Tkalcovská, Náchodská a Novodvorská. Pokud nebudou naplněna do září, mohou být přijaty  
i děti maminek, které jsou na mateřské dovolené s druhým dítětem. 
 
Jarní úklid 
 
 V dubnu zahájí Technické služby jarní úklid města. Půjde o strojový úklid chodníků  
a komunikací a úklid veřejných ploch v majetku města. TS vyzvaly občany, pokud se do této 
akce zapojí, aby shrabaný odpad z veřejných ploch umisťovali na krajích vozovky. Auto TS 
bude od 1. do 30. dubna provádět pravidelný svoz smetků. 



 
Expres menu hotelu Adam 
 
 Na sto druhů mražených či chlazených jídel nabízí v současné době projekt Expres 
menu, který byl hotelem Adam realizován (majiteli hotelu jsou manželé Sogelovi) v motelu 
Horal. Po rekonstrukci jeho prostor zde v rámci nového podnikatelského zájmu vytvořili 
pracoviště s 10 pracovními místy. Mražená jídla (kompletní oběd i s polévkou v mikrovlnném 
nádobí je za 45 Kč) odebírají už různé firmy, např. Siemens. 
 Tato mražená jídla možno zakoupit v kantýně v suterénu budovy Okresního soudu. 
 Výrobní linka takto upravených jídel je rozdělena do tří sektorů při maximálním 
dodržování hygieny. V prvním se jídlo vaří při dodržení klasických receptur, ve druhém 
dochází ještě za tepla k rozporcování, kompletaci a balení pokrmů. Ve třetím se zabalené jídlo 
šokově zchladí nebo zmrazí ve speciálním tunelu až při minus 50 stupních Celsia. Spotřební 
doba u zchlazených jídel je 4 dny, u zmrazených 12 měsíců. 
 Každou středu jsou na Horale od 11 do 13 hodin ochutnávky. 
 
Záměr informačního centra na MěÚ 
 
 Jednou z řady převratných změn na MěÚ bude podle nového tajemníka MěÚ  
Bc. Nýdrleho vznik informačního střediska, jakéhosi kontaktního místa, ve vestibulu MěÚ. 
Zde budou pracovat specialisté, kteří znají velmi dobře chod úřadu a dokáží zajistit velkou 
část styku veřejnosti s úřadem, poradit občanům a pomoci vyřešit většinu jejich problémů. 
Např. budou-li chtít získat živnostenské oprávnění, obdrží tady formulář, který žadatelům 
pomohou vyplnit a v průběhu týdne si tu budou moci vyzvednout už živnostenský list. 
Podobným způsobem se dá zpracovat velká část agendy úřadu. Projekt takového „úřadování“ 
chce město realizovat ještě v tomto roce. 
 „Nové informační centrum si sice vyžádá nějaké finanční náklady, ale přinese velké 
zefektivnění práce. Dojde k úbytku činnosti na některých odborech, což by se pak zpětně 
mohlo projevit také snížením počtu potřebných pracovníků.“ 
 
Holobyty 
 
 V Horním Starém Městě se staví byty pro dlužníky, tzv. holobyty. Jde o rekonstrukci 
velkého domu, v němž bude upraveno asi 10 místností s minimálním vybavením. Jsou určeny 
pro neplatiče nájemného v městských bytech. Mnohý z nich, jak potvrzují zkušenosti z jiných 
měst, si řádně rozmyslí takové bydlení a s dluhem se raději vyrovná. 
 
Změny v MHD (Osnado) 
 
 Ceny MHD chce Trutnov ve spolupráci s dopravní společností OSNADO změnit. 
Dosavadní jednotné jízdné bez ohledu na vzdálenost není dost spravedlivé. Proto se jedná  
o dvou tarifních pásmech – cestující, který pojede tři a méně zastávek, zaplatí 5 Kč. Cena  
pro vyšší počet zastávek by zůstala na 7 Kč. „Nikdy bychom se nechtěli už vrátit 
k jednotnému jízdnému,“ zdůraznil starosta města. 
 Zavedením dvou tarifních pásem ovšem dojde k navýšení každoroční dotace 
poskytované MěÚ společnosti Osnado – nyní představuje 1,6 mil. Kč. 
 
 
 



Sdružení českých královských věnných měst 
 
 S myšlenkou vzájemné spolupráce královských věnných měst v ČR přišla radnice  
ve Vysokém Mýtě. Mezi tato města patří od 14. století i Trutnov. 
 Cílem nového sdružení má být výhodná spolupráce především v oblastech kultury – 
vyměnit si veškeré dostupné materiály o těchto městech, oslovit cestovní kanceláře, oživit 
turistický ruch. 
 Královských věnných měst je devět – Hradec Králové, Jaroměř, Vysoké Mýto, 
Chrudim, Polička, Dvůr Králové, Mělník, Trutnov a Nový Bydžov. 
 
Živnostenský odbor – středisko zájmů spotřebitelů 
 
 Také na trutnovské radnici mají občané své středisko, které má obhajovat zájmy 
spotřebitelů. Tuto službu zajišťují vyškolené pracovnice živnostenského odboru. 
 
Plavání kojenců a batolat 
 
 Od dubna začíná další ročník kurzu plavání kojenců a batolat v zimních lázních. 
Provádí ho Plavecká škola TJ Lokomotiva. Děti získávají od malička kladný vztah k vodě, 
zlepšují svou fyzickou kondici i otužilost. 
 
Velikonoční výstava v MP 
 
 5. dubna skončila v Muzeu Podkrkonoší velikonoční výstava, která zdařile přiblížila 
návštěvníkům tradičními exponáty řehtaček a pomlázek zvyky našich předků. Nechyběly ani 
reliéfní obrazy a olejomalby s náboženskými motivy. 
 
Útulek pro psy 
 
 V jarních měsících budou provedeny terénní úpravy u útulku pro psy v Poříčí, 
především bude vybudována přístupová komunikace. Dojde i na fasádu objektu a oplocení. 
 
„Bomba“ v ZŠ V Domcích 
 
 Anonymní telefonní vzkaz oznámil 6. dubna v 7.20 hodin do ZŠ V Domcích uložení 
bomby v objektu. Znovu to přineslo narušení práce školy a náklady policie a hasičů. Autor 
předcházejícího anonymního telefonátu byl vypátrán (žák školy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přijetí bronzových basketbalistek na Staré radnici starostou 
 

     
 

     
 
 7. dubna přijal na trutnovské radnici Staré radnice úspěšný tým  BK Loko Texlen, třetí 
nejlepší tým ČR. Setkání v 17 hodin, které proběhlo neformálně ve velmi přátelské atmosféře, 
byli přítomni vedoucí představitelé města. 
 Starosta Mgr. Ivan Adamec ve svém děkovném projevu zdůraznil mj.: „Budu pevně 
doufat, že Trutnov bude i nadále hrát první ligu, což není pouze záležitost sportovní, ale  
i finanční. V Trutnově je zvykem sport podporovat, ať již vrcholový či širokou základnu.“ 
 V listopadu má odjet basketbalový oddíl na sportovní zájezd do USA. 
 
Setkání s trutnovskými podnikateli 
 

     
     
 
     
 



 Týž den se sešel předseda rozpočtového parlamentního výboru Michal Kraus v hotelu 
Adam s trutnovskými podnikateli. 
 
Kulturní cena města Trutnova 
 

       
 

       
 
 Slavnostní předání Kulturní ceny města Trutnova za rok 1998 Milanu Lipovskému  
se uskutečnilo v obřadní síni Staré radnice 8. dubna v 15 hodin. 
 Účastníkům této sváteční chvíle představil humoristu a kreslíře Milana Lipovského 
ředitel Galerie města Trutnova PhDr. Karel Shrbený. 
 Narodil se roku 1927 a ač maloval od dětství, nezvolil si tuto činnost za své povolání. 
Absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a jak se vyjádřil, armáda z něho udělala 
totálního antimilitaristu. Od roku 1954 do 1962 byl důlním technikem. Po odchodu  
do důchodu se začal vážně zabývat kresleným humorem. Dvacet let podle vlastního vyjádření 
mu trvalo, než nalezl sám sebe. Přednost dává kresbě s textem a tvoří pro radost druhým  
i sobě, ne pro obživu. 
 Své práce otiskoval v mnoha novinách a časopisech, vystavoval na deseti 
samostatných a osmi kolektivních výstavách. O úspěšnosti svědčí řada ocenění doma  
i ve světě (Japonsko, Jugoslávie, Holandsko, Belgie). Je uznávaným členem České unie 
karikaturistů. O sobě tvrdí, že je „optimistickým pesimistou až pesimistickým optimistou.“ 
 Dílo Milana Lipovského, který je neobyčejně skromný, přináší lidem potěšení, podnět 
k přemýšlení i (tolik potřebný) úsměv ve tváři. 
 
Projev starosty Trutnova 
 
 Ve svém slavnostním projevu starosta Mgr. Ivan Adamec uvedl: „Na úvod bych rád 
s potěšením konstatoval, že slavnostní udělování kulturní ceny se stává v našem městě 



tradiční záležitostí. Každoroční ocenění významných osobností či kulturních skupin a spolků 
zcela jasně svědčí o tom, že kultura má v životě trutnovských obyvatel své nezanedbatelné  
a nezaměnitelné místo. Samotné udělení ceny, které tomuto slavnostnímu aktu předchází, 
probíhá zcela demokratickým způsobem, návrhy jsou podávány občany a o udělení ceny 
rozhoduje městské zastupitelstvo na návrh městské rady a kulturní komise. 
 Pro mne, pro trutnovského patriota, je zvlášť potěšitelnou skutečností to, že doposud 
byla vždy kulturní cena udělena osobnostem, které v našem městě žijí a působí. 
 Sešli jsme se zde, abychom vyjádřili uznání člověku, který se svým životním dílem 
zapsal do podvědomí řady našich spoluobčanů. Svým humorem, nezaměnitelným 
filosofickým postojem a svérázným kresleným rukopisem rozdal svému okolí mnoho radosti  
a pohody. Jeho dílo získalo i řadu ocenění jak v domácích, tak i zahraničních soutěžích. Jsem 
přesvědčen, že každý z nás se již někde někdy s jeho osobitým humorem setkal. 
 Jsem rád, že mohu osobně poblahopřát panu Milanu Lipovskému k ocenění a předat 
mu kulturní cenu města Trutnova za rok 1998. Zároveň mi dovolte, abych popřál panu Milanu 
Lipovskému mnoho životního optimismu, invence, energie a elánu jak v umělecké tvorbě, tak 
i v osobním životě. 
 Na závěr bych si dovolil parafrázovat jeho životní krédo „Kreslím, tedy jsem.“ 
Kreslete a buďte. Děkuji, mistře.“ 
 
Vyjádření Milana Lipovského 
 
 Dojatý autor přiznal, že pro něho uvedená pocta znamená určitý mezník v životě a 
práci. „Chtěl bych poděkovat těm, kteří svou představou splnili něco, čím se může pochlubit 
málokteré město, tedy ocenit práci svých spoluobčanů. Osobně jsem před zrcadlem přemýšlel, 
čím jsem si to já zasloužil. Odpověď jsem hledal a říkal si: Kdybych byl misionář, který 
kanibaly přesvědčil, aby se stali vegetariány, tak bych to dovedl pochopit. Dumal jsem tedy 
dál, až jsem přišel na to, že svým způsobem jsem vlastně přírodní lékař, protože smíchem  
se dá léčit. Pokud jsem přispěl k tomu, že se lidé smáli, tak si snad i já mohu do toho zrcadla 
říci: „Tak sis to zasloužil.“ 
 Na závěr připojil své krédo dramatika Viliama Shakespeara „Lepší moudrý blázen, 
nežli bláznivý mudrc.“ 
 Hudební zarámování, zápis do Pamětní knihy města, recitace a mnoho osobních 
gratulantů uzavřelo průběh slavnosti. 
 
 Při příležitosti udělené kulturní ceny byla otevřena v přízemí Staré radnice výstava 
prací Milana Lipovského nazvaná Světem kresleného humoru. Potrvá do 23. dubna. 
 I to něco málo vystaveného z jeho tvorby představuje autora jako kultivovaného 
kreslíře a humoristu reagujícího na každodenní situace obyčejných lidí. Snad právě proto  
je jim jeho humor blízký. 
 Vzácným projevem charakteru vyznamenaného Milana Lipovského je, že chce 
věnovat finanční odměnu spojenou s kulturou cenou Klubu osamělých maminek 
 
Problémy se psy 
 
 Ubývající sníh odhaluje i neodpovědnost mnoha chovatelů psů, ač je město zdarma 
vybavuje sáčky, kterými lze psí exkrementy hygienicky odstranit. Městská vyhláška č. 17 
z roku 1992 není dodržována (platí to především o znečišťování veřejných prostranství). Proto 
městská policie přistupuje k pokutování (od sta do tisíce korun). 
 
 



Odešel Václav Jakoubek 
 

     
 
 10. dubna ve věku 83 let odešel z života Trutnova pan Václav Jakoubek, který 28 let 
působil jako předseda mykologického kroužku. Za zásluhy o mykologii obdržel nejvyšší 
houbařské ocenění „Zlatého Cantharella.“ Málokdo z nás věděl, že býval členem 
reprezentačního kuželkářského družstva naší republiky. 
 Až do jeho posledních dnů jsme ho rádi potkávali v trutnovských ulicích. Svým 
humorem dovedl vždy potěšit. 
 
Místopředseda ODS Miroslav Beneš v Trutnově 
 

     
 

                                          
 
 V malém sále MěÚ se sešel 12.4. v 18 hodin s občany na veřejné besedě (asi se 40 
účastníky) stínový ministr a místopředseda ODS (stínový ministr pro místní rozvoj) Miroslav 
Beneš. V předsednictvu zasedli i senátor Ing. Vlastimil Šubrt a poslanec Ing. Krejčík. Jednání 
řídil Dr. Jozef Kochan. 



 Diskutovalo se hlavně k situaci v Kosovu, která zneklidňuje celý svět. 
 
TC Hrudík 
 
 Nábor do tenisové školy TC Hrudík byl oznámen na 12. dubna v tenisové hale oddílu 
Na Nivách. 
 
Výstava obrazů a fotografií v GMT 
 

     
 

     
 
 13. dubna byla zahájena v Galerii města Trutnova slavnostní vernisáž díla malíře a 
grafika Jaroslava Klápště. Po hudebním úvodu, který obstaral R. Matyska a členové jeho 
souboru Cantus arcanum, představil ředitel GMT PhDr. Karel Shrbený Jaroslava Klápště. Ten 
ve svém projevu vzpomněl na počátky své tvorby a uvedl své významné učitele Františka 
Tichého a Emila Fillu. 
 V katalogu vydaném k výstavě Jaroslav Klápště se mj. vyznává, „že malíř není 
fotografický aparát, bez citu a bez paměti, ale živý tvor, který sebou vleče žaly, radosti, svou 
minulost.“ 
 Současná expozice zahrnuje umělcovy práce z posledních třiceti let. Obohacením 
vernisáže byla kromě hudebního vystoupení i recitace A. Rodrové. 
 V přízemí GMT byla současně otevřena výstava fotografií P. Hanzlíka, který své práce 
prezentoval na více než stovce výstav ve 28 zemích světa. 
 Některé vystavené obrazy malíře Klápště a fotografa Hanzlíka jsou prodejné. 
  
 
 
 
 



Letní koupaliště 
 

     
 
 Práce na výstavbě trutnovského letního koupaliště rychle pokračují. Kontrolní den  
tu proběhl 13. dubna. 
 
Monitorovací systém 
 
 Vedení města si slibuje zlepšení bezpečnostní situace rozšiřováním monitorovacího 
systému – v rozpočtu je na to pamatováno částkou dvou milionů korun. Předběžně se počítá 
se sedmi kamerami na frekventovaných místech Trutnova. 
 
 Nebytové prostory v tzv. Eurobytech v HSM se městu podařilo již odprodat – byty  
se však začnou nabízet k prodeji až po dokončení dostavby firmou Průmstav. 
 
Klub seniorů 14.4. 
 
 Na dubnové schůzi KS byl představen nositel Kulturní ceny města Trutnova za rok 
1998 Milan Lipovský. Jeho jmenování se stkalo u všech, kteří ho znají, s naprostým 
souhlasem. 
 V „křesle pravdy“ zasedl tentokrát ředitel Městského bytového podniku Trutnov 
Václav Strnad, který informoval o nájemném, opravě bytů, přidělování bytů, o neplatičích,  
o hospodaření aj. Soudně je již rozhodnuto o vyklizení bytu 30 neplatičů nájemného. Koncem 
loňského roku činil dluh na nájemném skoro 7 milionů korun. 
 Na schůzi KS přišlo 8 zastupitelů (nechyběl starosta města, který chodí skoro 
pravidelně). Účast občanů byla na dubnové schůzi slabá. 
 
Módní přehlídka v Nár. domě 
 
 Dvanáct tvůrců představilo své modely na módní přehlídce 14.4. v Národním domě – 
jde o oděvy a doplňky. Nechyběla ani kosmetika. „Pozvali jsme,“ uvedl pracovník DK 
Zdeněk Fibír, „návrháře, kteří představí svou původní tvorbu s využitím rukodělných technik, 
ať už jde o batikování, malbu na textil, krajku, pachwork a další. Zastoupen bude keramický 
šperk, zpracovaný ušlechtilý kámen i doplňky z kůže.“ 
 Návštěvníci mohli zhlédnout více než 150 modelů. Módní přehlídky (DK jich 
uspořádal už několik) jsou vítaným zpestřením společenského života města. 
 
 
 



Noviny „Trutnovsko“ 
 
 Od dubna se změnilo označení novin Trutnovsko (původně Trutnovsko a Úpicko)  
na noviny trutnovského regionu Trutnovsko (vydavatel Ing. Ivo Fišera, odpovědná redaktorka 
Marie Dufková). Počínaje dubnem budou tyto noviny vycházet jednou za 14 dnů. 
 
Výstava v Muzeu Podkrkonoší „Ponorka Victoria“ 
 

     
 

     
 
 V Muzeu Podkrkonoší byla 15.4. zahájena výstava obrazů, plastik a reliéfů Rudiho 
Lorenze „Ponorka Victoria.“ Uvedl ji PhDr. Jiří David, který mj. zdůraznil: „Plastické tvary 
jeho lyricky hravých, fakticky vyzývavých i vtipných reliéfních kompozic a drobných 
skulptur se obracejí do krajiny odvráceného nevizuálního světa našich bližních, aby tímto 
způsobem tlumočily poselství dosud nepoznaného světa. Kdykoli vidím důmyslné plastické 
kompozice, materiálové kombinace Rudiho Lorenze, v nichž je vždy jasně cítit záměr 
povzbudit i hmatové vnímání zároveň s prostorovou a intelektuální představivostí 
nevidomých dětí, jimž se obětavě věnuje, vždy si uvědomím nesmírnou důležitost této 
speciální výtvarné didaktiky pro zrakově postižené a pokaždé obdivuji tuto záslužnou 
výtvarně didaktickou a terapeutickou tvůrčí činnost. 
 Zpracování dřeva, kůže, porcelánu, textilu, perletě a kamene přináší zvláštní estetický 
zážitek, okořeněný zvláštním typem humoru. Ten se vynořuje jako ponorka, která je jakýmsi 
osobním symbolem autorova tvůrčího a osobnostního naturelu.“ 
 



Den Země – dětský parlament v Trutnově 
 

     
 
 Zasedání dětského parlamentu v Trutnově 16.4. v budově OkÚ zahájilo týdenní oslavy 
Dne Země v Krkonoších. Sjeli se sem školáci z celého Trutnovska, aby s představiteli státní 
správy a ochránci přírody diskutovali o problémech životního prostředí. 
 
„Jarní 30“ – Bohuslavice n.Ú. 
 
 Tradiční pochod „Jarní 30“ uspořádal 16.4. Klub českých turistů Bohuslavice n.Ú. 
Trasy pro pěší byly 8, 15, 25 a 35 km, pro cyklisty 15, 35, 50 a 75 km. 
 
Klub českého pohraničí 
 

     
 

        
 
 
 Na 3. okresním sněmu Klubu českého pohraničí v Trutnově 17.4. v Národním domě  



za účasti asi 120 delegátů a hostů, k nimž promluvil PhDr. Josef Gronšl, se požadovalo 
okamžité zastavení leteckých úderů členských států NATO v Jugoslávii a dosažení politické 
dohody. 
 Kritice se nevyhnula ani listopadová revoluce, která podle předsedy pražské pobočky 
KČP méně dala, než vzala. 
 
Ročenka 1999 (publikace SOkA) 
 
 Státní okresní archiv Trutnov připravuje Ročenku 1999. Ta zahrnuje historii archivu, 
soupis 1900 různých fondů, výroční zprávu loňského roku, řadu zajímavých historických 
informací, např. dějiny hudby v Trutnově do roku 1918. Publikace bude mít na 200 stran. 
 
Mezinárodní Den památek – MPT 
 
 K mezinárodnímu Dni památek a sídel se 18. dubna připojilo Muzeum Podkrkonoší 
Trutnov volným přístupem do svých expozic a sbírek. Využili toho mnozí trutnovští občané. 
 
Království svědků Jehovových 
 

              
 

      
 
 V sále novostavby církve Království svědků Jehovových Na Bojišti se uskutečnila  
18. dubna v 16.30 hodin přednáška. Věřící se tu scházejí třikrát v týdnu. 
 
 
 
 



Zajištění ukrytí obyvatel v případě válečného konfliktu 
 
 V souvislosti s leteckými údery NATO v Jugoslávii napadá mnohé občany 
Trutnovska, jak je zajištěna jejich ochrana v případě rozšíření konfliktu. Informaci o tom 
podal vedoucí Referátu obrany a ochrany OkÚ v Trutnově ing. Jiří Aberle. 
 Údaje o tzv. krytovém fondu jsou velmi uspokojivé. Celkový evidovaný počet krytů je 
na 8 000 s kapacitou více než dvojnásobně, převyšující počet obyvatel okresu Trutnov. 
Většina protiradiačních krytů je podzemní či částečně zapuštěna – nachází se zpravidla  
ve sklepních a suterénních prostorech. I město Trutnov má zpracovaný plán ukrytí, který se 
pravidelně aktualizuje. 
 Oblast civilní ochrany však není dosud legislativně upravena – příslušný zákon je 
v současné době připravován. 
 
Občané Trutnova k otázce, co by v tom případě dělali 
 
 Na otázku redakce Krkonošských novin odpověděli dotázaní obyvatelé Trutnova 
19.4., zda může ČR ohrozit konflikt v Jugoslávii. 
 „Přiznám se, že mě doposud ani ve snu nenapadlo, že by se konflikt mohl rozšířit 
z lokálního působiště do středu Evropy. Pokud by se tak stalo, měly by začít platit předpisy, 
které jsou dlouho v republice opomíjeny, to znamená civilní obrana atd.“ (Starosta Trutnova.) 
 „Neumím si představit, co bych v případě ohrožení dělala. Co se týče civilní ochrany, 
moc se o tom nehovoří, takže skutečně nevím, co bych dělala.“ (Datjana Grohová.) 
 „Samozřejmě, že bych byla hrozně nerada, kdyby k něčemu podobnému došlo. 
Ovšem, kde se nacházejí kryty, to tedy opravdu nevím.“ (Věra Vaňásková.) 
 „Nevím, co bych dělala. Prožila jsem válku s Německem a pamatuji si, jak jsme se 
jako děti musely schovávat.“ (Marie Dubišarová.) 
 
Problémy kolem dokončovaného bytového domu v HSM (Eurobyt) 
 
 Svérázně se rozhodl řešit vlastnická práva majitel firmy na montáže střech Josef 
Beneš. Nechal sundat (17.4.) pět střešních oken dokončovaného objektu Eurobytu v HSM, 
protože bývalý hlavní dodavatel stavby firma Stavíš mu nezaplatila, když zkrachovala. Město 
Trutnov za ni coby ručitel muselo uhradit třicetimilionový dluh. Na město s žádostí o úhradu 
se obrátilo dalších 15 subdodavatelů stavby, kteří mají u Stavosu několikasettisícové 
pohledávky. To však už není záležitost města, ale Stavosu, kterému město faktury řádně 
proplácelo. 
 Počínání podnikatele Beneše pokládá město za hrubé porušení zákona. Bylo to 
ohlášeno policii a na J. Beneše podá trestní oznámení. (Soud už předběžně nevyhověl žádosti 
J. Beneše o vydání předběžného opatření s odůvodněním, že i když jsou okna jeho, tvoří již 
součást budovy patřící městu. Jeho počínání je krádež.) 
 „Na podobnou partyzánštinu nemíníme přistoupit a i když nás to bude něco stát, 
začneme dům hlídat,“ uvedl starosta Mgr. Ivan Adamec. 
 
 
 
 
 
 



Galerie Lada – J. Holan a J. Komínek 
 

     
 

                
 
 Od 20. dubna vystavuje galerie Lada obrazy Jiřího Holana a Jaromíra Komínka. 
Figuralista Jiří Holan se zaměřil na svět jako velké jeviště lidských osudů, postavených  
na vztazích mezi mužem a ženou. V obrazech J. Komínka se střetává svět reálný s nereálným. 
Autor si pohrává s fantazií a situací každodenního života staví do nových, nezvyklých 
souvislostí, prostředí a prostorů. Zachycuje děje, které probíhaly až za hranicemi lidského 
vědomí – tím pro mnohé pozorovatele se jeví nesrozumitelně. 
 Výstava potrvá až do 10. května. Galerie Lada je prodejní – nabízí široký hodnotný 
výběr uměleckých děl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přijetí francouzských studentů Mgr. Hendrychem 
 

     
 
 20.4. přijalo vedení města ve Staré radnici francouzské studenty z města Noveny sur  
Oise, kteří jsou hosty trutnovského gymnázia. Provázela je profesorka Jana Šípková, která 
výměnný zájezd (už třetí) připravila. 
 
Sbírka pro Kosovo 
 
 Ke sbírce pro uprchlíky z Kosova se připojuje i Trutnov. Od 21.4. bude umístěna  
ve vestibulu MěÚ skleněná schránka pro peněžité příspěvky občanů. 27. dubna doplní získané 
peníze město Trutnov. 
 
Penny Market 
 
 21.4. nabízel Penny Market v Trutnově patrně nejvýhodnější nákupní ceny potravin – 
máslo (250 g) 20,90 Kč, čočka (500 g) 12,90 Kč, tvaroh tučný 10,90 Kč, mléko Tatra 
(plechovka 310 g) 14,90 Kč, hranolky (350 g) 8,90 Kč, naukový dort 14,90 Kč, Becherovka 
(0,7 l) 179,90 Kč, špekáčky (1 kg) 49,90 Kč, sýr Hermelín (120 g) 13,90 Kč, hašlerky  
9,90 Kč. 
 
ČR – Rusko 85:75 
 

     
 



     
 
 České basketbalové reprezentantky zdolaly 21.4. v prvním přípravném utkání  
na mistrovství Evropy v Polsku (začne koncem května) družstvo Ruska. Hrálo se v hale 
trutnovského gymnázia a pro místní diváky to byla i odměna za jejich věrnost basketbalu. 
V sezóně 1998/99 sledovalo 16 domácích střetnutí Trutnova 1 300 příznivců – průměr 706 na 
jedno utkání (nejvíc ze všech oddílů). 
 
Rekonstrukce Novodvorské ul. 
 

     
 
 22.4. byl položen nový asfaltový povrch v Novodvorské ulici od železničního 
podjezdu na křižovatku u SZŠ. Rekonstrukce trutnovských komunikací velmi zlepšuje 
dopravní situaci města. 
 
Folkový koncert – Den Země 
 
 23.4. vystoupil na benefičním koncertu ve velkém sále MěÚ folkový zpěvák Slávek 
Janoušek  s pořadem v rámci mezinárodního Dne Země. Vybrané vstupné je příspěvkem  
na ochranu ohrožených druhů zvířat. 
 
Burza Společnosti česko-něm. porozumění 
 
 Posledním dnem tradiční burzy Společnosti česko-německého porozumění Krkonoše 
v budově MěÚ byl 23. duben. Neprodané věci (za symbolické ceny) budou předány jako vždy 
pro charitativní účely. 
 
 
 



Galamistrovství Bene Dance Team 
 

     
 
 Galamistrovství Bohemia Top 12 – série III, významná kulturně-společenská akce – 
proběhlo 24. dubna ve sportovní hale trutnovského gymnázia. Pořadatelem akce byl Bene 
Dance Team Trutnov a Dům kultury Trutnov. 
 Veřejnosti se tu představili junioři – mezi tanečními páry nechyběli ani zahraniční 
hosté. Poprvé bylo prvních 12 párů ohodnoceno i finančně. 
 V průběhu večera se představila i Společnost Duha, Nadace pro děti postižené 
mozkovou obrnou. (S touto nadací spolupracuje od loňska trutnovský Bene Dance Team, 
vedený Waltrem Elschkem jun.) 
 
Divizní fotbal 
 
 Dlouhých 243 minut čekali příznivci trutnovské divizní kopané na jaře, než se 
podařilo ve střetnutí s FK Pardubice v sobotu 24. dubna střelil vítězný gól. Trutnov vyhrál 2:0 
a je na osmém místě tabulky. 
 
32. ročník závodů ve slalomu na Úpě 
 
 Jarní divokou vodu Úpy využívají každoročně slalomáři. Poslední dubnový víkend 
(24. a 25.4.) se konal na Úpě 32. ročník závodů  ve slalomu, který byl zároveň národní 
kvalifikací. 
 Úpa v Poříčí je u nás jednou z mála přírodních tratí, na kterých se tyto závody ještě 
pořádají (většinou spíše na umělých kanálech). 
 Už tradičně je tato akce rozšířena ve spolupráci s CK Klíč o další program – lezení  
na horolezecké umělé stěně, paintball, potápění, paragliding. 
 Mladí vodáci TJ Loko se v silné konkurenci neztratili – v kategorii C1 získal 8. místo 
trutnovský odchovanec Radek Machek. Mezi veterány byl první Jiří Hák – ten má i velké 
trenérské zásluhy na místních slalomářích. I letošní závody podpořili účinně sponzoři. 
 
Viamont 
 
 24. dubna si připomněla společnost Viamont rok vlakových jízd do Svobody.  
A prosperuje. 
 
 
 



Zahraniční studentské návštěvy 
 
 Zahraničních návštěv v Trutnově přibývá – patří mezi ně i studenti. Sotva skončila  
na gymnáziu návštěva hostů – z lotrinského města Phalsbourg přijeli do Trutnova na návštěvu 
zdravotnické školy další francouzští studenti. „Po loňském pobytu jde o druhou návštěvu, 
která bude tentokrát trvat deset dnů a nabídne hostům odborně zaměřený program i poznávání 
regionu,“ vysvětlila Mgr. Alžběta Pivoňková, která se o francouzské návštěvníky, převážně 
studentky tříleté střední školy se sociálně-zdravotnickým zaměřením, stará. Za svého pobytu 
navštíví trutnovskou nemocnici, Gyncentrum, ozdravovnu v Království, Obchodní akademii 
pro tělesně postižené v Janských Lázních, léčebnu v Železnici. Navštíví i různá kulturní 
zařízení, cestovat budou do Krkonoš a Adršpachu, poznávat budou i Prahu. 
 Představitelé města přijali francouzské studenty ve Staré radnici. 
 
Vzteklina lišek 
 
 I letos byla koncem dubna provedena na trutnovském okrese v rámci dlouhodobého 
tlumení vztekliny lišek orální vakcinací veterinární opatření – kladení vakcinačních návnad. 
Má to zdůvodnění – od října 1993 se vyskytla díky tomu vzteklina u lišek na okrese jen u tří 
kusů v horách. 
 Veřejnost by měla respektovat maximální omezení pohybu ve volné přírodě, zvláště 
při procházkách se psy. 
 
Štafetový běh mentálně postižených 26. a 27.4.  
 

     
 
 Domov Caritas „Maria Frieden“ v Lanzesdorfu uspořádal v době od 22. dubna 
do 4. května štafetový běh mentálně postižených. Jeho trasa vede Rakouskem, Českou 
republikou, Polskem a Německem – měří 820 km. 
 Smyslem tohoto štafetového běhu je 
1. Integrace postižených do společnosti: „Sport postižených znamená integraci.“ 
2. Radost postižených ze sportu: „Sdílejte s námi náš úspěch.“ 
3. Přátelství mezi zúčastněnými státy: „Evropo, my jsme už sjednoceni.“ 
4. Spolupráce mezi jednotlivými oblastmi: „Caritas a diecesie mají stejné cíle.“ 
 Akce se zúčastnilo 75 běžců v 8 družstvech, v každém týmu se 2 pečovateli. Doprovod 
zajišťovala policie, lékaři a vedoucí běhu. 
 Do Trutnova dorazila štafeta 26. dubna odpoledne. Na Krakonošově náměstí oficiálně 
přivítal účastníky starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec, který převzal od zástupců běhu 
štafetový kolík s vlajkami uvedených zemí. Kulturní program obstarala Krakonoška  
a mažoretky. Účastníci běhu se pak přemístili do ZŠ Rudolf Frimla. 



 27. dubna v 9 hodin pak vyrazili z Trutnova na další cestu – přes Královec  
do polského Krzeszowa. (Skupinky se střídají po 2 kilometrech – 15 minut.) 
 
 Humanitární akce Pomoc Kosovu proběhla v Trutnově 27. dubna. 
 
Předání sportovních cen a ocenění 28. dubna  

       
 

      
 

       
 
 
 Zaslouženého ocenění se dočkali 28. dubna v 15 hodin nejlepší sportovci města. 
 Sportovní cenu převzaly softbalistky oddílu SK HSM – tento klub letos oslaví 20 let 
od svého založení. Druhým oceněným se stal běžec na lyžích Ondřej Bíman (na mistrovství 
světa v juniorském štafetovém běhu získal zlatou medaili). 
 Ocenění se dále dostalo softbalistce Hance Koženkové, kolektivu prvoligového týmu 
žen BK Loko Texlen a trenérovi Jiřímu Adamovi, který se obětavě věnuje volejbalové 
mládeži. 



 Předání sportovních cen a ocenění provedl ve Staré radnici starosta Mgr. Adamec 
spolu se sportovními funkcionáři. Ve svém projevu uvedl: „Sešli jsme se, abychom předali 
sportovní cenu a sportovní ocenění města Trutnova za rok 1998 lidem, kteří svou sportovní 
reprezentací či působením v oblasti trenérské činnosti dosáhli vynikajících či dlouhodobých 
výsledků. 
 Slavnostním předáním sportovních cen a ocenění uskutečníme konkrétní rozhodnutí 
zastupitelů města Trutnova. Toto rozhodnutí signalizuje zcela jasně skutečnost, že zastupitelé 
města si dobře uvědomují, že sport má v životě obyvatel našeho města své důležité  
a nezaměnitelné místo. 
 Již dávné lidské generace považovali sportování za součást životního stylu a snažili se 
o harmonii těla a ducha. Dnešní doba, plná nezdravého způsobu života, špatných návyků, 
stresových situací, nedostatečného pohybu nás nutí k zamyšlení, jak se s touto situací 
vyrovnat. Řešení je složité, i když v principu velmi jednoduché. V průsečíku návrhu řešení  
se vždy objevuje slovo sport či pohyb. 
 Organizovanému sportu dnešní doba příliš nepřeje. Nedostatek finančních prostředků 
na činnost sportovních klubů i na investice do jejich zařízení je bolestí prakticky všech. Ubylo 
i sportovních nadšenců schopných obětovat svůj volný čas při výchově mladé sportovní 
generace, některé sporty se staly pro řadu lidí finančně těžko dostupnými. Také sponzoři, 
mecenáši sportu, se vzhledem k hospodářské situaci a daňovým zákonům hledají velice 
obtížně. 
 Přesto se v této, pro sport nelehké době, daří dosahovat v našem městě dobrých 
výsledků a zajišťovat možnost sportování pokud možno co největšímu počtu obyvatel. Pestrá 
nabídka, ve které jsou zahrnuty jak tradiční, tak nové sporty, tuto skutečnost potvrzuje. Město 
výrazně podporuje činnost sportovních klubů, jejich rozvoj i rozvoj sportu jako takového.  
Ať to jsou přímé finanční dotace sportovním klubům, investice do sportovních zařízení nebo 
dotování jejich provozu. Zvýšenou pozornost věnuje organizacím, které se zabývají 
sportováním dětí a mládeže. 
 Výborné či vynikající výsledky vždy byly, jsou a budou dobrou vizitkou a prezentací 
našeho města. 
 Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že mohu osobně předat ocenění lidem, kteří 
sportu zasvětili podstatnou část svého života. Přeji jim mnoho dalších úspěchů ve sportu  
i v osobním životě. Sportu zdar.“ 
 
Přijímací zkoušky do sportovních tříd (ZŠ Komenského) 
 
 Na 28. dubna byly stanoveny přijímací zkoušky ZŠ Komenského do sportovních tříd, 
specializovaných na běh na lyžích, karate, kanoistiku a horolezectví. Zkoušky určeny  
pro žáky a žákyně 4. tříd ZŠ. 
 
K rozsudkům nad zhanobiteli žid. památek – 31.3.1999 
 
 V pořadu Čs. rozhlasu Hradec Králové 29. dubna, komponovaném redaktorkou 
Voňkovou k událostem kolem zhanobení trutnovských židovských památek, vystoupili Otta 
Bryk, Ant. Just a Pavel Pokorný. 
 
Osnado s.r.o. 
 
 29. dubna zveřejnila společnost Osnado seznam cestujících, kteří neuhradili (od 2.7. 
do 25.9.1998) jízdné a přirážku za „černou“  jízdu v MHD. 
 



Přeceňování léků 
 
 Zavedení nových cen léků od 1. května vyvolaly v lékárnách zmatky. Na přecenění 
padnou poslední dubnové dny i následující květnový víkend. Celý systém s přeceňováním 
léků je složitý – lékárníci by uvítali, aby se ceny měnily jednou za rok. 
 
Pomoc Trutnova pro Kosovo 
 

     
 
 Před závěrem zasedání MZ 28.4. byla otevřena skleněná schránka z vestibulu MěÚ 
s peněžními příspěvky pro Kosovo. K 5 792 Kč schválili zastupitelé dalších 100 000 Kč  
jako pomoc města Trutnova. 
 
Pivní muž 
 
 30. dubna byl zahájen 7. ročník závodu O pivního muže mezi hostincem U Kopeckých 
(Klub Kopecký) a restaurací Na Výsluní (Klub Janouch). 
 V plaveckém bazénu proběhla v 16.30 hodin první disciplinu – plavání s plastikou 
lahví na 25 m. Druhou disciplinou byly kuželky v kuželkárně na Polské. Závěrečným utkáním 
prvního dne byly šipky. 
 Druhý den (1.5.) se začínalo na střelnici na Babí (10 ran na asfaltové holuby), potom 
přišla na řadu střelba – deset ran z pistole na kruhový terč, běh pozpátku, hod pivním sudem, 
skok sounož do pískoviště a jízda na kole s míčkem na stolní tenis (v Dolcích). Zajímavá byla 
i jízda na kanoi a závěrem pivní štafeta v restauraci Na Výsluní. Zvítězilo družstvo Janouch – 
nejlépe se umístil Václav Hofman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svátek čarodějnic 
 

     
 
 Svátek čarodějnic oslavily letos trutnovské děti v areálu PKS Na Bojišti 30. dubna 
(loni v Nových Dvorech). Počasí se vydařilo stejně jako bohatý program s mnoha soutěžemi  
a hrami, které připravil Dům kultury. 
 
MUDr. Jiří Vambera 
 

V dubnových Radničních listech se představil člen MR MUDr. Jiří Vambera. 
 „Do Trutnova jsem se přistěhoval v roce 1975 a od té doby zde pracuji jako lékař. 
Specializuji se na obor gynekologie dětí a dospívajících, jsem aktivním členem řady 
celostátních i mezinárodních vědeckých organizací. V minulém roce jsem úspěšně složil 
zkoušky Mezinárodní Organizace dětských gynekologů. V současné době mimo soukromou 
praxi pracuji jako dětský gynekolog v lůžkovém zařízení Gyncentrum, s.r.o. Trutnov  
a v Městské nemocnici ve Dvoře Králové. Působím také jako odborný asistent na lékařské 
fakultě v Hradci Králové, kde se podílím na výuce zahraničních studentů. 
 Jsem členem ODS v Trutnově od jejího založení. Kandidoval jsem nyní podruhé 
v komunálních volbách a stal jsem se členem MR. Účastním se činnosti sociální komise  
a komise pro cestovní ruch a podnikání. Mou snahou je, aby byly vytvářeny podmínky  
pro slušný a spokojený život a veškerou aktivní činnost občanů našeho města, jak to je 
v našem volebním programu. 
 Jsem ženatý, mám tři děti, které jsou již dospělé. Ve volných chvílích se věnuji 
fotografování.“ 
 
Radniční listy v nové podobě 
 
 Radniční listy vycházejí od konce dubna v nové podobě vnější i vnitřní. Nové období 
RL by mělo být podle starosty Mgr. Adamce „charakteristické změnou filosofie prezentace  
a dostupností informací, jejich aktuálností a objektivitou.“ 
 „Radniční listy,“ uvádí dále starosta, „prošly za dobu své existence určitým vývojem, 
který znamenal v hlavní míře zvyšování jejich úrovně a kvality. Postupně se z nich stal 
důležitý informační zdroj, který patří k neodmyslitelné součásti našich domácností. Je však 
potřeba říci, že od samého počátku provázel RL problém, dilema, jakou formu či podobu mají 
vlastně RL mír. Zda to má být strohý informační zpravodaj nebo noviny, jaká by měla být 
kvalita či barevnost tisku, množství fotografií … Novému vedení města a redakční radě RL  
se podařilo po řadě jednání ujednotit názor na jejich účel a podobu. RL se budou postupně 
transformovat na městské noviny se všemi náležitostmi. Toto rozhodnutí znamená v praxi 



velké množství redakční práce, rozšíření okruhu dopisovatelů, zkvalitnění práce pověřených 
městských úředníků, zvýšení nároků na odbornou zpracovatelskou firmu, která dotváří 
konečnou tiskovou podobu, a to vše za pokud možno nezvýšených finančních nákladů. 
 Proces změny nebude určitě jednoduchý a záleží na všech zúčastněných stranách, 
s jakým výsledkem dopadne. Pokud se však podaří RL s úspěchem transformovat, je 
zvažována i varianta čtrnáctideníku, která by měla být další etapou jejich vývoje s cílem 
aktualizace prezentovaných informací. Všechny připravované změny se promítnou i do jejich 
digitální podoby. RL v elektronickém provedení jsou umístěny na webové adrese 
www.trutnov.cz a postupně si získávají své přívržence ze strany uživatelů celosvětové sítě 
Internet.“ 
 
Léto s lokomotivou 
 
 Již koncem dubna ohlásila TJ Lokomotiva uspořádání 14. ročníku prázdninového 
příměstského sportovního tábora pro děti 1.-9. tříd. První běh se uskuteční od 16. do 20.8., 
druhý od 23. do 27.8. Poplatek 600 Kč. 
 
Očkování psů proti vzteklině 
 
 Časový harmonogram povinného očkování psů s udáním místa očkování zveřejnily 
RL 30.4. Očkování proběhne od 25.5. do 29.5. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Jaká byla situace v nezaměstnanosti v okrese Trutnov a v Trutnově samém 
k 30.4.1999? O práci se ucházelo 3 777 osob – míra nezaměstnanosti činila 5,77 %. V oblasti 
Trutnova z toho 2 497 s mírou nezaměstnanosti 6,58 %. 
 Z celkového počtu na okrese tvořili dělníci 56,5 % (2 133), absolventi škol 8 %, 
vyučenci 5,3 %  a mladiství 2 %. Nově se v dubnu evidovalo jako uchazeči o zaměstnání  
523 občanů. Do zaměstnání nastoupilo 505, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 47  
a z ostatních důvodů 88 uchazečů. Míra nezaměstnanosti se snížila z 5,96 % na 5,77 %. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno celkem 1 885 uchazečům o zaměstnání,  
tj. 49,9 % z jejich celkového počtu. Od počátku roku vyplaceno 18 995 000 Kč.Na veřejně 
prospěšných pracích, organizovaných na základě dohod úřadu s obcemi a charitativními 
organizacemi bylo umístěno 43 uchazečů o zaměstnání. 
 V Trutnově samém bylo v dubnu 1 182 nezaměstnaných, z toho 563 žen. Míra 
nezaměstnanosti tu činila 6,74 %. 
  
 
 
 
  



Kulturní program na květen 
 
 I na květen je nabídka kulturních pořadů bohatá. Kromě Domu kultury se na ní 
podílejí i další trutnovská kulturní zařízení a organizace. 
10.5. Ptačí svatba. Pořad s písničkami pro 1.-3. třídy ZŠ. Národní dům v 8.30 a 10.00 hod., 
vstupné 20 Kč. 
13. a 14.5. Vyprávění starého stromu. Pohádka pro děti MŠ. Klub Nivy v 9.00 a 10.00 hod., 
vstupné 20 Kč. 
13.-15.5. Burza šatů do tanečních. Národní dům – učebna č.1. Prodávající zaplatí 1 Kč  
za každý přijatý kus a za prodané věci 10 % z prodejní ceny. 
15.5. Burza kartiček se sportovní tématikou. Malý sál ND 9.00-12.00 hod. Vstupné 7 Kč, 
poplatek 100 Kč za prodejní stůl. 
16.5. Pohádky kozy Lujzy. Pohádkový čtyřlístek. Představení na motivy knížky E.Tiněrové. 
Kino Vesmír v 15.00 hodin. Vstupné 15 Kč, ostatní 25 Kč. 
18.5. Japonsko. Večer pro hosta Zdeňka Kašpara z Pardubic. Součástí pořadu je i ukázka 
čajového obřadu. Malý sál ND v 19.00 hod., vstupné 30 Kč. 
20.5. Jitka Nováková – housle, František Kůda – klavír. Koncert KPH. Na programu J. Benda, 
A. Rejcha, L. Janáček, A. Dvořák, B. Smetana. Koncertní síň B. Martinů v 19.30 hodin. 
Vstupné 50 Kč, děti a studenti 35 Kč, předplatitelé KPH na průkazky. 
29.5. Velký dětský den v areálu PKS Bojiště od 10.00 hodin, vstup zdarma. Dětský den zahájí 
rozmanité soutěže (střelba lukem, házení lasa, šplh po aztéckém laně, hledání zlatých valounů 
aj.). V poledne se otevře v dolní části areálu Country saloon – muzika k tanci i poslechu. 
Taneční ukázky předvede Country dancing club Star West Trutnov a skupina Mini Star West. 
Od 13 hodin je připraven program na hlavním pódiu (Indiánské léto, country skupina Pacifik, 
klaunská skupina Revmatici, vystoupení trutnovských souborů). Na odpolední program jsou 
připraveny netradiční atrakce (horolezecká stěna, elektrické rodeo, paiting – líčení obličejů 
dětí podle indiánských zvyklostí). 
 
 Výstava fotografií „Turnovský mapový okruh“ je připravena v kině Vesmír (vždy 
v době promítání filmů) – potrvá do 25. května. 
 Na ni naváže výstava fotografických cyklů MVDr. Rudolfa Němečka od 23. května. 
 
Varhanní festival 

 
Varhanní festival se v Trutnově uskutečnil poprvé v roce 1998 a setkal se s velkým 

zájmem trutnovských i mimotrutnovských návštěvníků. V rámci letošního 2. ročníku festivalu 
proběhne sedm koncertů, které slibují mimořádný hudební zážitek. 
2.5. Slavnostní zahájení. Doc. Václav Rabas – varhany, Miroslav a Jan Kejmarovi – trubky. 
Kostel Narození P. Marie v 16.30 hodin. 
9.5. Lukáš Vondráček – klavír, Jiří Matyska – flétny. Koncertní síň B. Martinů v 17.00 hod. 
12.5. Vlastimil Bičík – varhany. Kostel Narození P. Marie v 19.00 hod. 
16.5. Pár-tet (vokální soubor), Krakonos‘ Ensemble (komorní soubor) – oba z Červeného 
Kostelce, kostel Narození P. Marie v 16.30 hod. 
23.54. Vox humana – soubor z Pardubic. Kostel Narození P. Marie v 16.30 hod. 
26.5. Jiří Stivín – flétny, prof. Václav Uhlíř – varhany. Kostel Narození P. Marie v 19.00 hod. 
30.5. Prof. Josef Rafaja – varhany, Vladimír Rejlek – trubka. Kostel Narození P. Marie 
v 16.30 hod. 
 
 
 



Galerie města Trutnova 
 
 Galerie města Trutnova nabízí pokračování výstavy obrazů a grafiky Jaroslava Klápště 
– do 8. května. 
 Další výstavou bude přehlídka výtvarných prací žáků ZŠ Trutnova „Školáci v galerii.“ 
Vernisáž 18.5., ukončení 5.6. 
 
Galerie Lada 
 
 Prodejní galerie Lada pokračuje výstavou tvorby Jaromíra Komínka a Jiřího Holana 
(obrazy). Ukončena bude 10. května. 
 
Základní umělecká škola 
 
 Základní umělecká škola připravila na 19.5. Žákovské vystoupení v sále ZUŠ, 
Krakonošovo náměstí v 18.30 hod. 
 Absolventský koncert ZUŠ se uskuteční 26.5. v Koncertní síni B. Martinů  
v 18.30 hodin. (Zápis na ZUŠ proběhne od 7. do 11. června). 
 
Chorea corcontica 
 
 Ženský pěvecký sbor Chorea corcontica připravuje na 5. května v 19.30 hod. Jarní 
koncert. 
 
Krakonoška 
 
 Strana za životní jistoty Trutnov zve u příležitosti Mezinárodního roku starší generace 
na koncert dechové hudby Krakonoška „Májové pozdravy“ 7.5. od 18.00 hodin ve velkém 
sále MěÚ. Vstupné dobrovolné. 
 
 13.5. vystoupí ve vinárně Pod Hradem Karel Pičman ml. – trumpeta, Jiří Šimek – 
kytara, Jakub Vejnar – baskytara, Jakub Stránský – bicí. Memphis Underground začne 
v 18.00 hodin. 
 
Bonanza 
 
 Příznivce folku a trampské písně zve na 14.5. ve 20.00 hodin Country club Bonanza 
na vystoupení kapely Roháči z Lokte nad Ohří. 
 
Odeon club 
 
 Odeon club v Poříčí připravil na 1.5. New oldies párty – výběr skladeb 70., 80. a  
90. let. 5.5. Disko show. 7.5. Tattooss párty. 8.5. párty Rádia Černá hora. 12.5. Disko show. 
14.5. Erotic show. 15.5. Tequila Arriba párty. 19.5. Disko show. 21.5. Southern komfort. 
22.5. Velká Ballantines párty. 26.5. Disko show. 28.5. House párty. 29.5. Jack Daniels‘. 
 
 
 
 



1.máj KSČM – projev St. Ondráčka (kritika NATO) 
 

      
 

     
 

Májové „oslavy“ si připomněli 1.5. shromážděním Na Nivách jen komunisté projevem 
a účinkováním dechové hudby z České Skalice. Jejich průběh poznamenal velký plakát 
s heslem „Smrt komunismu“ mladých odpůrců komunistického hnutí, rozvinutý v prostoru 
shromáždění. 
 
Ing. Hana Horynová 
 
 V květnových Radničních listech se představila trutnovským občanům zástupkyně 
starosty města Trutnova Ing. Hana Horynová. 
 „Po ukončení vysokoškolských studií jsem se vrátila do rodného Trutnova, kde jsem 
nastoupila jako referent na vodohospodářský odbor ONV. Po necelém půlročním působení 
jsem byla propuštěna pro špatný kádrový profil. Od té doby jsem pracovala až do podzimu 
1998 na stavebním odboru MěÚ Trutnov. V listopadu 1998 jsem kandidovala za skupinu 
nezávislých kandidátů – Sdružení pro Trutnov – v komunálních volbách. V nich jsem uspěla  
a stala se členem MZ. V následujících měsících jsem se stala zástupkyní starosty našeho 
města, především pro oblast rozvoje města, územního plánu, technických služeb, výstavby  
a životního prostředí. 
 Ve volných chvílích se nejraději věnuji zahrádkaření, lyžování, jízdě na kole v terénu  
a čtení. Mám dva kluky 18 a 12 let, oba sportují, manžel podniká. 
 



Softbal HSM – dorostenecká liga 
 

       
 

     
 
 Po šesti zápasech jsou prvoligové softbalistky HSM na 6. místě tabulky. Starší 
dorostenci Trutnova jsou na 13., mladší na 12. místě (Česká softbalová liga.) 
 
Plavecké závody postižených (1.5.) 
 
 Absolutním vítězem I. ročníku plaveckých závodů pro postižené děti a mládež se stal 
trutnovský Pavel Radek, který získal pro místní stacionář barevný televizor. 
 
 Na 4. turnaji žen Na Nivách v ricochetu byla 1.5. nejúspěšnější Eva Havelková. 
 
Motokros 1.5. 
 

1.května se uskutečnil 4. ročník Územních přeborů motokrosu Východočeského kraje. 
Hlavním pořadatelem závodů, které se konají dvakrát ročně, byl Krkonošský automotoklub 
Trutnov. Z trutnovských jezdců se nejlépe umístil Michal Petrov na 4. místě v kategorii  
125 ccm. 
 
Varhanní festival (zahájení) 
 
 Druhý ročník Varhanního festivalu od 2. do 30. května, jehož pořadateli jsou Radomír 
a Martin Matyskovi, Římskokatolická farnost Arciděkanství Trutnov, DK Trutnov a město 
Trutnov, zahájil varhanní virtuos doc. Václav Rabas – varhany, Miroslav Kejmar a Jan 
Kejmar – trubky v kostele Narození Panny Marie. 
 



Klub seniorů 2.5. 
 

     
 
 Na osmé letošní schůzi Klubu seniorů se sešli účastníci s bývalým starostou  
Ing. Gustavem Hillebrandem a s bývalým místostarostou Ing. Janem Vojáčkem. O agentuře 
Senior – program informovala Mgr. Marie Térová, o fungování útulku pro psy Jiří Hejna 
z OVŽP MěÚ a zaměstnankyně útulku Zdena Moravcová. 
 
Stanislav Gross 
 

     
 
 Z kašny Krakonošova náměstí besedoval 5. května v 16.30 hodin s občany sociálně-
demokratický politik Stanislav Gross. 
 
Eva Matoušková 
 
 Na Jarním koncertě ženského pěveckého sboru Chorea corcontica vystoupila 
v Koncertní síni B. Martinů jako host Eva Matoušková. (5.5.) 
 
Absolventský koncert 
 
 Absolventi trutnovské ZUŠ, klavíristé Olga Šímová a Ondřej Kudela, pozounisté Josef 
Sobotka a Aleš Říha se představili v Koncertní síni B. Martinů 26.5. 
 
 
 
 



Klub seniorů – pronájem obecních bytů 
 
 Na mimořádné schůzi KS byla projednána nová městská vyhláška o pronájmu 
obecních bytů – vysvětlení k ní podávali zástupce starosty Mgr. Tomáš Hendrych a vedoucí 
majetkového odboru Ing. Richard Houdek. Dostavilo se však jen málo občanů (19.5.). 
 KS požádal Policii ČR, aby prověřila oprávněnost označování invalidních vozů jejich 
majitelů trojúhelníkem. Toto označení je nejednou zneužíváno příbuznými. 
 
Mise Podaná ruka 
 
 6.5. se uskutečnila v DK 16. etapa akce Mise Podaná ruka aneb Expedice zdravé děti. 
Na přípravě akce v Trutnově se podílel Dům dětí a mládeže. Soutěžili žáci 2.-4. tříd 4. ZŠ  
a 1. ZŠ. (Velká hra pro děti, jak se chránit před úrazy.) 
 
Krakonoška 
 

     
 
 Dechová hudba Krakonoška koncertovala 7.5. ve velkém sále MěÚ před asi jen 
šedesáti návštěvníky. Finanční výtěžek akce (1 200 Kč) byl předán Kojeneckému ústavu. 
 
 
Salámová bomba 
 

     
 



                                
 
 V pátek 7. května asi v 9.30 hodin musel být vyklizen objekt MěÚ pro podezřelý 
balíček na schodech v suterénu. Možnost, že jde o výbušninu, nebyla vyloučena. Asi stovka 
lidí musela na jeden a půl hodiny opustit radnici, než příslušníci policie, městské policie, 
hasiči neprohlédli za pomoci policejního psa budovu. Nakonec se ukázalo, že podezřelý 
předmět byla šiška salámu ve stříbřité fólii. 
 
54. výročí ukončení 2. světové války 
 

     
 

     
 
 Vzpomínkový akt u příležitosti památného výročí ukončení 2. světové války  
se uskutečnil 8. května v 10.00 hodin na trutnovském hřbitově. K účastníkům u Památníku 
obětem 2. světové války promluvil starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec. 
 „Naše dnešní setkání zde, na tomto pietním místě nám má připomenout významný 
den, který je významný nejen pro naše město či pro náš stát, ale významný i pro celý svět. 
 Je tomu právě 54 let, kdy skončila druhá světová válka. Většina z nás už tuto válku 
nezažila, známe ji pouze z vyprávění našich rodičů a prarodičů. Ubývá i přímých účastníků, 



lidí, kterým válečná léta nedají ani dodnes spát. Historie hodnotí tuto válku jako největší, 
nejkrvavější a nejničivější válku v lidských dějinách. Trvala celých dlouhých šest let. 
 1.září v roce 1939 začala útokem Německa proti Polsku. Po dlouhých útrapách a 
krutých bojích skončila, před 54 lety, 8. května 1945 bezpodmínečnou kapitulací Německa. 
Války se zúčastnilo 48 států, více jak 80 % obyvatelstva světa. Bojovalo v ní 110 milionů 
vojáků. Během války zahynulo odhadem více jak 30 milionů lidí. Kolik jich však bylo 
skutečně, to už nikdo nikdy asi nezjistí. 
 Až potud jsou to suchá historická fakta, která jsou uváděna statistikou. Fakta a čísla, 
která neříkají nic o lidském utrpení a neštěstí a o osudech lidí, kteří byli do tohoto válečného 
konfliktu vtaženi proti své vůli. Bylo málo zemí, nemnoho národů a velmi málo rodin, kterých 
by se válka osobně a bolestně nedotkla. Matky, které marně čekaly na návrat svých synů, 
rodiny, kterým se nevrátil otec, ženy, jimž válka vzala muže, zničené domovy, města, vesnice, 
to vše jsou průvodní jevy každé války. 
 Válečné tragedie, které se konkrétně dotýkají jednotlivých rodin, konkrétních osob, 
nesmí být nikdy zapomenuty. I proto jsme se dnes sešli na tomto pietním místě, abychom 
uctili památku všech, kteří položili své životy v této děsivé a kruté válce. Nelze jim poděkovat 
jinak, než tím, že položíme kytici květů k památníkům, a že nahlas řekneme, že jsme 
nezapomněli. Zapomenout nelze, zapomenout ani nesmíme. 
 Toto naše setkání je poslední na prahu nového tisíciletí. Když se ohlédneme zpět  
a znovu se obrátíme k historickým údajům, zjistíme, že v tomto století máme za sebou dvě 
světové války a celou řadu válek lokálních. 
 I konec milénia je bohužel poznamenán další válečnou pohromou. Slova Jugoslávie či 
Kosovo nám každodenně připomínají, že ani hrůzy poslední světové války neodradily lidstvo 
od dalších válečných pokusů. Je to opravdu velká tragedie, a nezbývá než věřit, že rozum 
zvítězí nad lidskou hloupostí, zaslepeností a nenávistí. 
 Věřím, že všichni očekáváme příchod nového tisíciletí s nadějí, že to bude čas bez 
válek, beze zbytečných ztrát lidských životů, že další generace lidského pokolení nepoznají 
válečné hrůzy a útrapy. Snažme se, aby takové bylo. 
 Děkuji Vám, že svou přítomností vyjadřujete poděkování a úctu těm, kteří ve válce 
ztratili to nejcennější, co měli, svůj vlastní život. Nezapomeneme.“ 
 
KSČM 
 

     
 
 KSČM v Trutnově si připomněla – jako jindy  separátně – na hřbitově 9.5. ukončení 
druhé světové války. 
 
 
 



Den Červeného kříže 
 

     
 

     
 
 Oblastní spolek Trutnov – Semily uspořádal u příležitosti 80. výročí založení 
Červeného kříže 8.5. v PKS Bojiště Den Červeného kříže. Zábavné programové odpoledne 
přilákalo hodně dětí i dospělých. 
 
Plavci TJ Lokomotiva 
 
 Ze závodů O modrou stuhu města Náchoda přivezli plavci TJ Lokomotiva 11 medailí 
– v družstvech skončili čtvrtí. Nejlépe si vedli Lubomír Suchánek a Klára Vaňková. 
 
Rasismus 
 
 Při razii proti ultrapravicovým hnutím byl Policií ČR jako jeden z hlavních viníků 
obviněn třicetiletý muž z Trutnovska za rozšiřování rasistických materiálů proti Romům a 
Židům. Údajně má být napojen i na skupinu mladíků, kteří zdemolovali židovské památky 
v Trutnově. 
 Obviněný Karel Duben ze Žacléře vydával u nás první skinheadský časopis Hubert  
a působil i jako textař trutnovské skinheadské kapely Buldog. Ta vystupovala převážně na 
skinheadských srazech. Před časem byla přejmenována na Thodtverdthur. 
 Počet vyšetřovaných při uvedené razii OŠ Policie ČR v Trutnově přesáhl stovku. 
 
ABB Energo 
 
 Open House 99 připravila ve dnech 11. až 13.5. společnost ABB Energo Trutnov. 
Nabízí se možnost seznámit se se širokým spektrem výrobků a služeb této firmy, 
s významnými novinkami pro oblast přenosu a rozvodu elektrické energie, s řídícími systémy 



pro elektrárny, rozvodny a průmyslové podniky. Pro zájemce byl připraven bohatý informační 
a propagační materiál. Program Open House 99 pamatoval i na dobrou zábavu. 
 
Regionální den cestovního ruchu 
 
 Regionální den České centrály cestovního ruchu pro novináře a pracovníky cestovních 
kanceláří zajistil letos OkÚ v Trutnově. Měl prezentovat turistické možnosti v regionu. 
 
Ligové softbalistky HSM 
 
 Trutnovské ligové softbalistky odjely 13.5. do Prahy na turnaj Pratur Softbal Week  
a 21.5. do holandského Haarlemu. Do juniorského výběru byly jmenovány H. Koženková,  
J. Hanáková, M. Tučková, L. Horáková, V. Kopecká, P. Tauchmanová a L. Vízková. 
 
Problematika městské policie 
 
 K městské policii se začátkem května vyjádřil v Krkonošských novinách velitel MP 
Karel Povr. 
 Výběrové řízení dalších strážníků probíhá – MP by měla mít 25 lidí. O víkendech jsou 
hlídky posíleny – jedna pěší provádí ostrahu centra, druhá je motorizovaná se zaměřením  
na okrajové oblasti. O volných dnech je nasazeno šest hlídek strážníků. Připravuje se hlídka 
smíšená z řad MP a P ČR k dodržování dopravního pořádku na Krakonošově náměstí  
a u OkÚ. 
 Někteří občané mají stále většinou neoprávněné výhrady k MP – přitom převážná část 
řešených zásahů z 8 000 loni byla provinění nedodržování městských vyhlášek. 
 Problematika odchytu zatoulaných psů se zlepší proškolením čtyř k tomu vybraných 
strážníků. Ke zkvalitnění práce jistě přispěje monitorovací systém. V rozpočtu jsou na kamery 
vyčleněny dva miliony. 
 
Městské koupaliště – vstupné 
 

     
 



     
 
 13. května schválila MR provozní dobu a ceník služeb na městském koupališti. 
Provozní doba 10.00 – 19.00 hodin. Vstupné: celodenní dospělí 30 Kč, děti od tří let  
do 130 cm výšky, vojáci, důchodci, studenti, ZPS 10 Kč. Od 16.00 hodin snížené vstupné pro 
dospělé 20 Kč, ostatní 10 Kč. Permanentky pro dospělé (30 návštěv) 700 Kč, pro ostatní  
450 Kč. Tobogán a skluzavka za 10 Kč. (Výstavba koupaliště intenzivně pokračuje.) 
 
Obrázky M. Trýzny na MěÚ 
 
 Vstupní schodiště v budově MěÚ obohatily zarámované kresby trutnovského malíře 
Miloše Trýzny. Zachycují město v jeho mnohdy pozapomenutých částech, někdy 
s romantikou minulých věků. Ani současnost však nezůstává stranou malířových prací. 
 
Modely pravěkých ještěrů v Zimních lázních 
 

     
 
 Vstupní hala trutnovských Zimních lázní dostala svou atrakci – papírové modely 
pravěkých ještěrů, které vyrobili vězňové z věznice v Odolově. Modely jsou velmi zdařilé  
a poutají pozornost především dětských návštěvníků ZL. 
 Iniciátorem díla je vedoucí oddělení výkonu trestu Štefan Anovčín, který je velkým 
obdivovatelem známého malíře pravěku Zdeňka Buriána. 
 Pravěcí ještěři jsou vyrobeni z kartonového papíru, laťových výztuh, plášť tvoří 
novinový a krepový papír. Povrchová úprava byla provedena vodovými barvami a vodou 
ředitelným lepidlem. 
 
 
 
 



ODS 
 
 S odvoláním východočeského policejního ředitele JUDr. Františka Floriána, který 
několikrát navštívil Trutnov a besedoval i se členy Klubu seniorů, vyjádřil nesouhlas (jde  
o politické a ne o odborné rozhodnutí) předseda oblastní rady ODS Trutnov MUDr. Jozef 
Kochan. 
 
Open Air Music letos bude 
 
 Agentura Geronimo letos rozhodně uskuteční (po roční přestávce) v pořadí už osmý 
ročník populárního rockového festivalu Open Air Music 99. Letos bude zasvěcen 
mezinárodnímu duchovnímu hnutí Hare Krišna. Festival se uskuteční od 20. do 22. srpna 
v přírodním areálu Bojiště. 
 
Běh Terryho Foxe 13.5. 
 

     
 

     
 
 Již 3. ročník celosvětové humanitární sportovní akce – Běh Terryho Foxe byl 
v Trutnově odstartován 13. května ve 13 hodin od Okresního úřadu Trutnov. Pořadatelsky  
ho vzorně připravili pracovníci referátu sociálních věcí OkÚ. 
 I letošního nesoutěžního běhu se mohli zúčastnit všichni – občané všech věkových 
kategorií od novorozenců až po seniory. Trať možno absolvovat jakýmkoliv způsobem – 
během, chůzí, joggingem i na invalidním vozíku. Jen účast cyklistů je vyloučena (možné 
ohrožení ostatních účastníků). 
 Na trať se letos vydalo na 3 125 účastníků – nejstarší z nich byla dvaadevadesátiletá 
paní Alžběta Syrovátková a nejmladší z nich byli roční Petr Kotek a Natálie Zingová 
v kočárku. Početná byla účast žáků a studentů trutnovských škol. Nechyběli ovšem ani 



studenti OA pro tělesně postižené v Janských Lázních. Na startu byl i senátor Ing. Vlastimil 
Šubrt. 
 Jaká byla trasa BTF? Od OkÚ na Svatojanské náměstí, Poštovní ulicí na Malé 
náměstí, po Dolní a Horní Promenádě na Horskou, dále ulicí Strojnickou, Tkalcovskou,  
Čs. armády, Křižíkovou a Komenského do dvora OkÚ. Trať měřila 2 200 m. 
 Za složené startovné dostal účastník samolepku (startovné 15 Kč), čelenku  
za startovné 20 Kč, cyklistickou lahev za startovné 50 Kč a od 70 Kč výše tričko. Všechny 
předměty jsou opatřeny logem Běhu Terryho Foxe. Celkem se vybralo 55 794 Kč. 
 Součástí BTF je i propagace zdravého způsobu života bez kouření, drog a dalších 
závislostí, ohrožujících naše zdraví a životy. 
 
Irská velvyslankyně v Trutnově 
 

                 
 
 Velvyslankyně Irska v České republice Marii Gross a zástupce společnosti Prime 
Hilde vedené Killianem Lannenem přijal 14. května na MěÚ starosta Trutnova  
Mgr. Ivan Adamec. 
 Ve skoro dvouhodinové besedě představil starosta irské velvyslankyni město, jeho 
zajímavosti i problémy. Přidal i charakteristiku okresu, jeho průmyslovou strukturu a 
především turistický ruch. 
 Velvyslankyně zdůraznila mj. význam našeho vstupu do NATO, sdělila zkušenosti 
Irska s členstvím v EU. S potěšením konstatovala rozvíjející se vztahy Irska a ČR a vyslovila 
víru v rychlý ekonomický a společenský vzestup naší země. 
 
 S pokladničkou a květinkami vyšly v Trutnově do ulic členky Českého svazu žen, 
děvčata SOU Volanovská, Denního stacionáře v Trutnově v akci opatřování finančních 
prostředků v boji proti rakovině. 
 
 
Country club Bonanza 
 
 Na 3. klubovém večeru v Country clubu Bonanza 14.5. vystoupila trampská kapela 
Roháči z Lokte nad Ohří. 
 



 Květen – předmaturitní čas, „poslední zvonění“ zaplnil už tradičně trutnovské ulice 
bujarým studentským veselím. Loučení se studiem a potom už reálný život se všemi slastmi  
i strastmi. 
 
Zlatý Ampér ´99 pro ZPA CZ 
 
 Prestižní ocenění Zlatý Ampér ´99 za novou řadu přijímačů HDO FMX 500  
si z veletrhu Ampér ´99 přivezla v polovině května do Trutnova společnost ZPA CZ. 
Management, technici a dělníci firmy si tak k pátému výročí založení společnosti věnovali 
„zlatý dárek.“ 
 
Úpa (koryto) 
 

                
 
 V květnu probíhala oprava dlažby koryta řeky Úpy pod Špitálským mostem. 
 
 13. května probíhal ve Staré radnici seminář 24 kulturních pracovníků z celé ČR 
k problematice a k úkolům místní kultury. Za účasti 1. náměstka ministra kultury. 
 

     
 



     
 
Oblastní přebor železničních modelářů východních Čech 
 

     
 

     
 
 Oblastní přebor železničních modelářů uspořádal 15. května v sále budovy Vyšší 
odborné školy lesnické Na Struze Dům dětí a mládeže při 4. ZŠ R. Frimla a Klub železničních 
modelářů. 
 Porota hodnotila 62 modelů a soutěž žáků ve zručnosti při jízdě na vozovém kolejišti. 
První tři vítězové z každé kategorie (A, B, C, D, E pro seniory a juniory, Až, Bž, Cž a Jž  
pro žáky) získali diplomy a věcné ceny. (Na kolejišti 15 soutěžících.) 
 Ve spolupráci se společností Viamont, která provozuje trať Trutnov – Svoboda byla 
navíc vyhlášena kategorie trojkombinace. Zasloužilým letitým pracovníkem Klubu 
železničních modelářů v Trutnově Jiří Beran. 
 
 
 



Exkurze členů MZ na výstavbě koupaliště 
 
 Také v květnu se na výstavbě letního koupaliště každodenně včetně soubor a nedělí 
intenzivně pracuje. Na všech bazénech se mj. provádějí obkládačské práce. 15. května  
si pracoviště prohlédli členové MZ. Odborný výklad provedl vedoucí odboru rozvoje města 
ing. Podlipný, který provedl účastníky exkurze všemi prostorami budoucího koupaliště včetně 
technologického zázemí. 
 Rekreační bazén, brouzdaliště pro děti, dojezdový bazén u tobogánu a skluzavky mají 
mít vyhřívanou vodu. Pětidráhový bazén pro plavce, který měří 25 m, ne. 
 Letos ještě nebudou zatravněny přilehlé plochy – kolem bazénů jsou vydlážděny. 
 
Tvrdý postih FK Trutnov 
 
 Hodně tvrdě postihla trutnovský oddíl kopané rozhodnutí disciplinární komise ČMFS 
v Praze v polovině května: Pokuta 2 000 Kč za nepřístojné chování fanoušků při utkání 
v Semilech, pokuta 10 000 Kč za chování diváků a inzultaci rozhodčího při utkání doma 
s Letohradem, uzavření hřiště na jedno utkání doma – sehrání zápasu více než 30 km  
od Trutnova. 
 
Oslava zlatých hokejistů 
 

     
 
 Vítězství českého týmu v norském Lillehammeru, který se stal mistrem světa v ledním 
hokeji, se oslavovalo i v Trutnově. Nejen na Krakonošově náměstí, kde se shromáždilo více 
než sto fanoušků s vlajkami a lahvemi šampaňského, ale i v ulicích města. Na Polské  
se shromáždili před restaurací U Kopeckých, v Palackého ulici před pivnicí U draka. Městem 
projížděli s rozžatými světly a troubením. Všechny hospody a restaurace prožívaly spontánní 
nadšení. Od večera (od 19 hodin) až do 23 hodin, kdy prošel Polskou ulicí mohutný průvod, 
bouřil Trutnov radostí z vítězství „zlatých hochů.“ 
 Čeští hokejisté se stali poosmé v historii mistry světa. Stříbro získali Finové, bronz 
Švédové. 
 
 
 
 
 



Skupina Simeon (Židovské písně) 
 

     
 
 16. května měli Trutnované příležitost poslechnout si v modlitebně Církve bratrské 
Židovské písně v zajímavém provedení skupiny Simeon. Ta vystoupila i v Koncertní síni  
B. Martinů, kde přednesla tyto písně v originále, v hebrejštině. (15.5.) 
 
Japonský čajový obřad 
 

     
 
 Malý sál Národního domu skoro zaplnil 70 účastníky Večer pro hosta. Zdeněk Kašpar 
tu předváděl (a upoutalo to) japonský čajový obřad. 
 
Školáci v galerii 
 

     
 



 18. května byla v městské galerii zahájena výstava Školáci v galerii. O úspěšnost 
výstavy se svou prací zasloužili žáci 1. stupně všech základních škol včetně zvláštních, 
Speciální ZŠ při nemocnici a Riapsu. 
 Městská galerie se jim při vernisáži odměnila představením soukromého loutkového 
divadla POLI z Hradce Králové. 
 Již třetí výstava žákovských prací byla tentokrát inspirována přírodou a historií. 
 
Semináře pro účastníky konkurzů ve školství 
 
 Školská agentura Trutnov pořádá cyklus pracovních seminářů s názvem Praktické 
řízení školy a vedení lidí. Jsou určeny především zájemcům o účast v konkurzním řízení. 
Školské agentuře se osvědčuje spolupráce s Mgr. Zdeňkem Gécem, ředitelem ZŠ 
Mládežnická v HSM, která je největší v okrese. 
 
Cirkus Antonie 
 
 Cirkus Antonie hostoval v Trutnově vedle marketu Diskont ve dnech 19. až  
23. května. Obdiv vyvolávají mj. především drezúry koní. 
 
Areál kasáren 
 
 Během necelých deseti let se podařilo Trutnovu rozprodat většinu objektů bývalých 
trutnovských kasáren, které město získalo po odchodu sovětské posádky v roce 1990. 
V areálu kasáren sídlí okresní ředitelství Policie ČR, některé budovy využívají podnikatelé. 
Bývalá vojenská kuchyně a jídelna slouží soukromé firmě jako sklad elektromateriálu. Sklad 
obkladaček tu má firma Ročeň. Zbývající rozestavěné objekty a plechové garáže chce 
trutnovská radnice zbourat a uvolněné pozemky prodat zájemcům o stavbu bytových domů. 
 
Osnado – kontrola jízdného 
 
 19. května provedla společnost Osnado opět rozsáhlou akci kontroly cestujících 
městské hromadné dopravy. 
 Od 13.30 do 15.30 hodin bylo na stanici Horská – závod zkontrolováno šest autobusů 
jedoucích na Zelenou louku. V jednom cestovalo průměrně 50 osob. Revizoři ve spolupráci 
s Policií ČR zadrželi 19 cestujících bez jízdenky. Zdržení cestujících kontrolou si vyžádalo  
2 až 4 minuty. 
 
Děkanem Pedagogické fakulty VŠP zvolen trutnovský PhDr. Vlad. Wolf 
 
 Novým děkanem Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové  
se stane od 10.6. sedmapadesátiletý doc. PhDr. Vladimír Wolf (v Trutnově, kde bydlí, je 
členem MZ už druhé volební období). V této funkci vystřídá Oldřicha Richteru, který stál 
v čele školy deset let. 
 Nového děkana zvolil 19.5. akademický senát fakulty. „Především chci zlepšit 
spolupráci fakulty s okresy, jednat s hradeckou radnicí o dalším objektu pro výuku a snažit se 
co nejrychleji zřídit pracoviště, které škole zatím chybí.“ Prosazovat bude i výuku polštiny  
a rozdělení katedry pedagogiky a psychologie. 
 Od roku 1996 byl PhDr. Wolf proděkanem Pedagogické fakulty. Děkanem byl zvolen 
třinácti hlasy v patnáctičlenném senátu. 



 
Celostátní soutěž ve hře na smyčcové nástroje 
 

     
 

     
 
 Na 106 mladých hudebníků se sjelo 21. května do Trutnova, aby se tu zúčastnili 
ústředního kola celostátní soutěže ZUŠ ve hře na housle, violu, violoncello a kontrabas. 
 Proč se ústřední kolo konalo právě v Trutnově, vysvětlila ředitelka Drahomíra 
Šafaříková. „Soutěž se koná každoročně, vždy však v jiném oboru. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ji sice vyhlašuje, ale pak se hledá škola, která se doslova „obětuje“  
a zajistí organizaci, která je však poměrně náročná. Nikdy tady podobná akce nebyla, řekli 
jsme si, že to zkusíme.“ 
 Houslisté a violisté předstupovali před porotu v sále ZUŠ ve Školní ulici, 
violoncellisté a kontrabasisté v sále školy na Krakonošově náměstí. Vítězové soutěže se  
na závěr představili na dopoledním koncertu 23.5. v Koncertní síni B. Martinů na koncertě 
laureátů. 
 Před zahájením soutěže přijal ve Staré radnici starosta města Mgr. Ivan Adamec členy 
poroty a hosty. 
 Bez přispění města a řady sponzorů by byla taková rozsáhlá akce neuskutečnitelná. 
 
Vox humana 
 
 21.5. vystoupil úspěšně v kostele Narození P. Marie v 16.30 hodin červenokostelecký 
Vox humana. 
 
 
 
 
 



Mistrovství Čech kulturistů 
 
 Na květnovém mistrovství Čech v Hořicích se mezi ženami prosadila Pavlína Turinská 
z TJ Lokomotiva Trutnov ve váze do 52 kg. Stala se mistryní Čech. Kromě zlaté medaile si 
přivezla do Trutnova i sošku bohyně vítězství Niké. 
 
Divizní fotbal v České Skalici 
 
 Divizní utkání odehrají fotbalisté Trutnova z důvodu uzavření svého hřiště s SK 
Holice v České Skalici (22.5.) 
 
Trutnovští plavci 
 
 22. a 23.5. vybojovali v domácím prostředí trutnovští plavci Kroužek, Suchánek  
a Vaňková tituly krajských přeborníků. 
 
Ligový basketbal 
 
 Ligový basketbal je nesporně nejvýznamnější součástí sportovního života Trutnova. 
Má i mimořádnou podporu v divácích – v uplynulé sezóně jich přišlo na 16 zápasů 1 300. 
Zájem o basketbal jistě nepoklesne v nové sezóně 1999/2000 pod novým trenérským vedením 
Jana Faltýnka a Ivana Burkerta. 
 
Varhanní festival 
 

     
 

     



 S mimořádným zájmem se stkal 26. května další koncert Varhanního festivalu Jiřího 
Stávána – flétna a Václava Uhlíře – varhany v kostele Narození P. Marie. Byl doslova 
„nabitý“ vnímavými posluchači i přes vysoké vstupné 65 Kč. 
 
Výstava francouzských výtvarníků 
 

     
 

     
 
 Zahájení výstavy francouzských výtvarníků, malíře Pierre Ehgnera a sochařky Blaire 
Fabre, se konalo 27. května v 17 hodin v malých sálech muzea. Potrvá do 20. června. 
 Oba umělce spojuje záliba ve figurálních motivech. Jednaosmdesátiletý malíř 
předkládá rodinnou galerii – pastely a oleje s portréty nejbližších, které zachycuje 
v rozličných emociálních rozpoloženích. Sochařka Fabreová se ve svých plastikách (matka, 
dítě) drží realismu s emocionálním nábojem. 
 
Herbalife 
 

     



 Ve velkém sále MěÚ v rámci 4. Dne zákazníků proběhla 27.5. beseda s pohoštěním 
firmy Herbalife. 
 
Stříbrný podvečer 
 

     
 

     
 
 Za účasti starosty Trutnova se uskutečnil 27.5. ve Staré radnici první Stříbrný 
podvečer jubilujících manželských párů (druhý je připraven 3.6.). 
 25. výročí společné cesty životem jim připomněl Mgr. Adamec svým projevem. „Čas 
je jednou z věcí, kterou nedokážeme ovlivnit. Čas se nedá zastavit či zpomalit, říká se o něm, 
že je neúprosný. Je však také spravedlivý, protože odměřuje každému stejným dílem. 
Neustále nás pohání odněkud někam, stále se nám ho nedostává. Přesto je dobré alespoň 
občas zpomalit krok, ba někdy se dokonce zastavit a ohlédnout se nazpět. 
 Před dvacetipěti lety jste stáli před oddávajícím a slibovali jste si navzájem lásku, 
úctu, věrnost a odpovědnost za život toho druhého, slibovali jste si, že budete vzájemně snášet 
dobré i zlé. Dívali jste se určitě jen dopředu, plni ideálů o společném životě, společných 
plánech a neuměli jste si představit, že nastane doba, kdy budete spolu celých 25 let. A přece 
se tak stalo, ta doba nastala. Vaše přítomnost zde dokazuje, že jste své tehdejší sliby mysleli 
vážně, že jste je splnili a že jste obstáli se ctí. Dnes už jistě víte, že život není procházka 
růžovým sadem. To, že jste zůstali manželi nejen v dobách snadných, ale i v dobách zlých, je 
důkazem Vaší odpovědnosti nejen k sobě, ale, a to zejména, i důkazem odpovědnosti k Vašim 
dětem, k okolí a k celé společnosti. Současná instituce rodiny prodělává celosvětovou krizi, 
dokazuje to řada strohých statistik. 
 Za každým číslem jsou však schovány osudy konkrétních lidí. Rozvodem manželství 
trpí především děti, ty nechápou, proč máma s tátou už nemohou, či nechtějí spolu žít. 
Získávají tak negativní pohled na svět a názor na manželství, který se tak šíří geometrickou 
řadou lidskou generací. 



 Vám se však podařilo zvítězit nad všemi překážkami a nástrahami rodinného života, 
jste příkladem nejenom pro mladé, ale i pro ostatní manželství. Vaše přítomnost zde je 
zároveň projevem zodpovědnosti vůči naší zemi, neboť stále platí ono rčení, že rodina je to 
základní společenství, které vytváří stát. 
 Vážení manželé, připadl mi zvlášť milý a radostný úkol, oslavit s Vámi výročí 
dvacetipětiletého soužití. Ze všech přání, která bych chtěl dnes vyslovit, ze všech přání, která 
si svým významným dnem zasloužíte, řeknu pouze jedno. Aby všechna Vaše příští léta byla 
dobrá, abyste je dále prožili bok po boku tak, jako doposud. Doufám, že po dalších 25 letech 
budeme moci se stejným štěstím a stejnou radostí oslavit spolu s Vašimi blízkými svatbu 
zlatou.“ 
 
MUDr. David Rath v Trutnově 
 
 Šéf České lékařské komory MUDr. David Rath se zúčastnil 28. května v trutnovské 
kanceláři poslance MUDr. Rostislava Čevely jednání o novelizaci zákona o profesních 
komorách – České lékařské komory, České stomatologické komory a České lékárenské 
komory. 
 
 Delegace žáků ZŠ V Domcích předala hematologickému oddělení motolské 
nemocnice v Praze sbírku hraček pro hospitalizované děti. 
 
„Za trutnovským drakem“ 
 
 Odbor KČT TJ Lokomotiva a SLŠ připravily na 29. květen už 17. ročník turistického 
pochodu a 10. ročník cyklojízdy Za trutnovským drakem. Délka pěších tras od 11 do 50 km, 
cyklotras od 14 do 100 km. 
 
Velký dětský den 
 

     
 



     
 
 Víkend na přelomu května a června byl i letos věnován dětem již tradičně v areálu 
PKS Bojiště. Připravili ho ke Dni dětí pracovníci DK, Společnost Duha, Klub trutnovských 
podnikatelů a Trutnovská kulturní a sportovní a.s. Při rozmanitých soutěžích musely děti 
prokázat svou dovednost. (Program Dětského dne uveden u kulturně-společenských akcích  
na květen.) 
 
Varhanní festival 
 

     
 
 V neděli 30. května byl závěrečným koncertem (prof. Josef Rafaja – varhany, 
Vladimír Rejlek – trubka) ukončen v kostele Narození P. Marie 2. ročník Varhanního 
festivalu za účasti asi 50 návštěvníků. 
 
Otevření lékárny v Poříčí – má označení „Pod lucernou“ 
 

     
 



     
 
 31. května byla opět (po pětileté pauze) otevřena na Lípovém náměstí v Poříčí lékárna. 
Její někdejší zrušení poříčtí občané velmi nelibě nesli. A právem – za léky se muselo až  
do Trutnova. (Rušení i jiných služeb v Poříčí vyvolávalo tendence odtržení od Trutnova,  
se kterým po staletí územně, zástavbou i historií bezprostředně souviselo.) 
 Lékárnu otevřel PhMgr. Eduard Bednařík, majitel první soukromé lékárny v Trutnově. 
V Poříčí lékárnu povede jeho paní Zdeňka Bednaříková. 
 Otevření lékárny se rekonstrukcí vleklo skoro dva roky. K největším problémům 
patřila její teplofikace – podílelo se na ní město, elektrárna i nový majitel. 
 Slavnostní otevření lékárny provedl trutnovský starosta Mgr. Ivan Adamec. Ve svém 
projevu mj. zdůraznil: „Přáli bychom si, aby bylo poříčské obyvatelstvo spokojené a našlo 
v naší nové lékárně veškeré služby – především léky na předpis.“ 
 Lékárna počítá s dobrou spoluprací s místním praktickým lékařem MUDr. Tučkem. 
Její služby se budou rozšiřovat. Nepomýšlí se ale se zavedením prodeje léčivých bylin,  
pro které sem lidé zajížděli z celého okresu. „Nejde nám o vysoký výdělek, budu spokojený, 
pokud si lékárna vydělá alespoň na platy zaměstnanců a bude fungovat k všeobecné 
spokojenosti,“ uvedl při této příležitosti PhMgr. Bednařík. 
 
Z historie Poříčí a jeho lékárny 
 
 K historii poříčské lékárny kronikář Trutnova připomněl: „V roce 1909, kdy poříčské 
náměstí ozdobila stavba nové lékárny, mělo Poříčí za sebou už několikaleté trvání. Podle 
pověstí vzniklo už roku 1006, písemně je doloženo v roce 1260 v listině pražského biskupa 
Jana II. jako slovanská osada s českým jménem, odvozeným z její polohy při řece Úpě – 
ležela v jejím poříčí. 
 Historie poznamenala Poříčí řadou pohrom přírodních (obec v nadmořské výšce jen 
406 m postihovaly české povodně – největší v roce 1897) i pohrom válečných. Velmi utrpělo 
Poříčí za 30leté války, za slezských i napoleonských válek, za selského povstání 1775  
a za prusko-rakouské v roce 1866, kterou nám dodnes připomíná zdejší vojenský hřbitov 
s pomníkem lva a jmény 52 rakouských a pruských vojáků. 
 Na konci 19. století mělo Poříčí už svůj poštovní úřad (1896), zásluhou místního 
lékaře Dr. Markuse v témže roce pěknou plovárnu – byla první v Podkrkonoší, výstavnou 
budovu školy pro 400 dětí, nádraží z roku 1868 a rozvinutou textilní výrobu, jejíž počátky 
sahají do poloviny 18. století. 
 Nechyběl ani vlastní hřbitov z roku 1887, ale do kostela museli věřící docházet  
do Trutnova až do doby postavení novogotického chrámu sv. Petra a Pavla v roce 1903, který 
je svým celkovým vzhledem i interiérem cenným řezbářským dílem mistra Rissefera z Tyrol. 
 V blízkosti kostela, který je významnou kulturně-historickou památkou a dominantou 
Poříčí, postavil v roce 1909 (Poříčí mělo v té době 3 600 obyvatel a 264 domů) místní stavitel 



ing. Leubner výstavný dům lékárníka Petra Klemente s výtvarně pěkně zdobenou barevnou 
fasádou. Povolení ke stavbě podepsal v srpnu 1908 poříčský starosta Pohl, kolaudace stavby 
proběhla už za rok nato v září 1909. 
 Novostavba lékárny, rohový jednoposchoďový dům s částečnou nástavbou  
2. poschodí, se zastavěnou plochou 390 m2, obrácený svou hlavní frontou se vchody  
do náměstí, architektonicky velmi působivě zvýraznil celkový vzhled poříčského náměstí. 
 Od otevření poříčské lékárny uběhlo 90 let. V tomto období prodělal dům – zub času 
je neúprosný – řadu změn, úprav a oprav. Mezi těmi posledními bylo obnovení fasády v roce 
1996 a úpravy lékárny. 
 Jedno, to podstatné, však tomuto domu čp. 264 zůstalo, přetrvalo – jeho humánní 
působení.“ 
 „Ať dobře a trvale slouží ku prospěchu poříčských občanů, především těch, kteří sem 
s důvěrou vejdou.“ 
 
Nezaměstnanost v květnu 
 
 Statistické údaje Úřadu práce za květen vykazují mírný pokles nezaměstnanosti.  
Na okrese je bez práce 3 735 osob – míra nezaměstnanosti činí 5,70 %. V oblasti Trutnova 
jich je 2 494 s mírou nezaměstnanosti 6,57 %. 
 
5. číslo Radničních listů 
 
 Páté číslo Radničních listů vyšlo 31. května. Informovalo kromě jiného o novém 
tarifním systému v MHD, o jednání městských orgánů MR a MZ, o vyhlášce města, jak 
postupovat při pronájmu obecních bytů, dále informace o prodeji domů, o pronájmu 
nebytových prostor, z kultury a ze sportu, z historie trutnovského letectví. 
 Složení redakční rady: Ing. Hana Horynová, Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Zina 
Rýgrová, Jaroslav Chvoj, Zdeněk Krčmář, Iva Trávníčková, Dušan Melichar. Korektury Ivana 
Troblová. Odpovědný redaktor Iva Trávníčková. Kulturní dvojlist připravuje Dům kultury. 
Výroba: Headline spol. s r.o., Krakonošovo náměstí 133. 
 
 
 
 
  
 
 

 



Pořady, akce v červnu 
 
 Kam v červnu v Trutnově za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti? 
3.6. Koncert na schodech. Koncert absolventů a žáků ZUŠ. Pořadatel ZUŠ. V 18.30 hod. 
4.6. Jazzinec 99. I. Mezinárodní jazzový festival v Trutnově. Pořádá Agentura Jazz and  
Go Go a Dům kultury. Nár. dům od 19.00 hod. 
7.6. Raf a Ňaf v kabaretu. Pořad pro děti MŠ a žáky I. stupně ZŠ. Pořádá DK. Klub Nivy 
v 8.30 a 10.00 hod., vstupné 20 Kč. 
15.6. Josef Náhlovský + Josef Mladý. Zábavný pořad „Tudy cesta nevede, přátelé.“ Pořádá 
DK v Nár. domě od 19.30 hod. Vstupné 170, 155 a 140 Kč. 
19.6. Strašidláci. Zábavná akce pro děti. Pořádá DK. Start 13.00 až 15.30 hod.  
pod Šibeníkem. Startovné 10 Kč. 
19.6. Páté narozeniny Bonanzy. Country hudba, divadlo, zábava, tanec. Pořadatel Country 
club Bonanza. Prostor před Country clubem Bonanza. 
22.6. Orchestrae iuventatis. Koncert komorního orchestru ZUŠ z řízení Jany Hylské. Pořádá 
ZUŠ. Koncertní síň B. Martinů v 18.30 hodin. 
 

   
 
24.6. Slavnostní předávání absolventských vysvědčení. Pořádá ZUŠ. Koncertní síň B. Martinů 
od 17.00 hodin. 
26.6. Bitva 1866. Malou pietní vzpomínkovou akci pořádá ve spolupráci s MěÚ Klub 
vojenské historie Trutnov – tradiční uniformovaná jednotka 1. pěšího pluku císaře Františka 
Josefa I. 
 
Výstavy: 
1.-30.6. MVDr. Rudolf Němeček. Výstava fotografických cyklů. Pořádá DK. Kino Vesmír 
(otevřena vždy v době promítání filmu). 
Od 1.6. Petr Hůza – Marie Bludská. Výstava užitkové a dekorativní keramiky. Prodejní 
galerie Lada. Vernisáž v 15.00 hodin. Otevřeno pondělí až pátek od 8.30 do 17.00 hodin. 
3.-5.6. Výstava kaktusů s prodejem. Pořádá Klub kaktusářů Trutnov. Budova Českých drah 
v Nádražní ulici. Otevřena 3. a 4. června 8-17 hodin, 5. června 8-12 hodin. 



     
 
Do 5.6. Školáci v galerii. Přehlídka výtvarných prací žáků ZŠ Trutnova. Přístupná úterý-pátek 
9.30 – 16.30 hodin, v sobotu 9.30 a 15.00 hodin. 
15.6. Vladimír Komárek – obrazy. Vernisáž. Výstava potrvá do 30.7. Galerie města Trutnova. 
Otevřena ve výše uvedené době. 
Do 20.6. Francouzští výtvarníci Piere Eghner (malíř) a Blaire Fabre (sochařka). MPT. 
18.6. Kulturní památka – živoucí část města. Koncert „Vítání léta.“ Výstava fotografií a 
dokumentů o provedených pracích na opravě kaple sv. Jana Křtitele v letech 1990-99. Pořádá 
MěÚ v Trutnově. Výstava v Janské kapli otevřena do 2.7. denně 10-17 hodin. 
19.6. Národní výstava koček. Pořádá Sdružení chovatelů koček v Trutnově. Národní dům, 
Otevřena týden. 
Od 23.6. Výstava obrazů Aleny Kordíkové. Prodejní galerie Lada – vernisáž v 15 hodin. 
Otevřena pondělí až pátek od 8.30 do 17.00 hodin. 
 
 Kromě kina Vesmír a kina Hvězda na Zelené louce začne hrát i Letní kino na Bojišti. 
Trutnovská kulturní a sportovní a.s. zve diváky na 11., 18. a 25.6. Vždy v pátek po setmění. 
Vstupné 45 Kč. 
 
Dům kultury připravuje na listopad program „Trutnovská NEJ.“ 
 
28.6. připravuje DDM se 4. ZŠ R. Frimla Akademii ve sportovní hale 4. ZŠ. 
 
Od května je otevřeno (již 7. sezónu) muzeum čs. opevnění na dělostřelecké pevnosti 
Stachelberg nad obcí Babí vždy v sobotu a v neděli 10-12 hodin a 13-16.30 hodin. 
 
Dětský den hotelu Bohemia 
 

     



 K letošním oslavám Dětského dne se letos připojil i hotel Bohemia 1. června 
zábavným odpolednem. Nabídl dětem novou soutěž – hru Petanque. Bohatý program od 14  
do 18 hodin zahrnoval mj. i malování obličejů (Facepaiting), které prováděl pro četné zájemce 
Josef Novák, badminton, šipky, šachy. 
 Petanque se hraje s kovovými koulemi a s dřevěnou kuličkou. Do hry se vhazují 
z kruhu o průměru až 55 cm. Proti sobě hrají jednotlivci nebi dvojice nebo trojice, vybavené 
stanoveným počtem koulí. Cílem hry je přiblížit své koule k dřevěné kuličce („prasátko“) 
blíže než soupeř. Soupeři mohou hodem své koule navzájem oddalovat. Vítězí tým, jehož 
koule jsou po 11-15 hodech blíže „prasátku.“ 
 K dispozici (i veřejnosti) jsou tři petanqueová hřiště. 
 
Dětský den v MŠ Na Struze a ve Lhotě 
 
 Dětský den proběhl 1. června také na zahradě Speciální mateřské školy Na Struze. 
K jeho obohacení přispěla sponzorsky i firma Siemens. Oslavu Dne dětí připravil ve Lhotě  
u Trutnova místní Výbor za život. 
  
Mladí sportovci ve Swidnici 
 
 Na pozvání polských přátel závodili 1. června ve Swidnici mladí členové atletického 
oddílu Lokomotivy Trutnov. Zájezd do Polska, sportovní vystoupení na městském stadiónu 
ve Swidnici, je odvetou za polskou návštěvu v Trutnově v říjnu loňského roku. 
 
Protestní demonstrace zemědělců 
 
 Protestní demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze pod heslem „Za záchranu 
českého zemědělství a venkova“ se zúčastnili 1. června i nespokojení zemědělci z Trutnovska. 
 
OP České spořitelny v Trutnově sloučena s OP v Náchodě 
 
 S účinností od 1.6. došlo v rámci organizačních změn v České spořitelně, a.s.  
ke sloučení okresní pobočky v Trutnově s okresní pobočkou v Náchodě. Veškeré činnosti 
bývalé OP v Trutnově bude nadále vykonávat OP v Náchodě, Karlovo náměstí 179. 
Ředitelem OP Náchod je Ing. Milič Jedlička. 
 
Keramika v modrém (Galerie Lada) 
 

     



 1.6. zahájili svou výstavu v prodejní galerii Lada Marie Bludská a Petr Hůza. Nazvali 
ji „Keramika v modrém.“ Marie Bludská předvádí především díla užitkové keramiky, Petr 
Hůza keramiku dekorativní. Využívá i staré japonské techniky (nepravidelná struktura 
povrchu jeho děl). 
 
 Na pojmenování nového letního koupaliště vypsalo město anketu. Vítězný návrh by 
byl oceněn permanentkou na letošní rok. 
 
 Výběrové řízení na likvidátora společnosti Dolce Vita, s.r.o., vypsala MR Trutnov. 
Uzávěrka přihlášek 10. června. 
 
Představitelé Trutnova ve Swidnici 
 
 Dnů Swidnice využili představitelé města (šestičlenná delegace vedená starostou  
Mgr. Ivanem Adamcem) k bližšímu poznání partnerského města. Uvítal je spolu s dalšími 
zahraničními hosty z Německa a Velké Británie v klubu Bolko prezident Mgr. Adam 
Mickiewicz. 
 Trutnovští se při svém pobytu účastnili řady slavnostních akcí – předání cen 
v konkurzu na Plakát a Logo Dnů Swidnice, vernisáže výstavy plastického umění 
„Turistickou cestou po Swidnici“ v městské knihovně, dětské slavnosti radosti „Srdce  
na náměstí.“ Zhlédli i sportovní turnaje v plážovém volejbalu, fotbalu  a tenise. Nechyběly ani 
kulturní zážitky – koncert pedagogů „Estráda pro mistry,“ vernisáž výstavy Swidnice – 
Trutnov s díly tří trutnovských a tří polských fotografů, historická procházka městem. 
 U všech trutnovských představitelů (v delegaci byli oba zástupci starosty Mgr. Tomáš 
Hendrych a Ing. Hana Horynová) zanechala návštěva hluboký dojem a přispěla k dalšímu 
sblížení obou partnerských měst. 
  
Stříbrný podvečer 
 
 Druhý letošní Stříbrný podvečer se uskutečnil ve Staré radnici za účasti starosty města 
Mgr. Ivana Adamce. Pečlivě ho připravila komise pro občanské záležitosti. 
 
Simulovaný poplach firmy Siemens 
 
 4.6. se rozezněly požární sirény firem Siemens v Komenského ulici a ve Volanově 
simulovaným požárním poplachem. Zaměstnanci museli svá pracoviště po deváté hodině 
opustit a přetrpět určený čas v dešti před Komerční bankou a v areálu firmy ve Volanově. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jazzinec 99 
 

  
 

                                                   
 
 Za podpory města a agentury Jazza and Go Go se uskutečnil 4. a 5. června v historii 
Trutnova první mezinárodní hudební festival Jazzinec 99. 
 Již v pátek odpoledne ožilo Krakonošovo náměstí jazzem, který upoutal spíše nahodilé 
posluchače z řad obyvatel i turistů. Hudební vystoupení hudebníků domácích i hostů z Polska, 
Chorvatska a Skotska páteční a sobotní večer už plně zaplnila sál Národního domu. 
Vystupující kapely i sólisté předváděli kvalitní muziku, která nalezla u návštěvníků nadšené 
ocenění. 
 Zásluhu na úspěchu jazzového festivalu Jazzinec 99 provedl zástupce starosty  
Mgr. Tomáš Hendrych, který organizátorům poděkoval za připravený hudební festival a 
popřál všem návštěvníkům Jazzince 99 pěkné zážitky. 
 
Zásady prodeje městských bytů 
 
 Vedení trutnovské radnice vzešlé z podzimních komunálních voleb 1998 si stanovil 
jako jeden ze závažných cílů oživení skoro neexistujícího trhu s byty. Podmínky 
k rozhodnému odstartování privatizace městských bytů vytváří vyhlášky MZ z počátku roku. 
Už koncem února začaly ve městě platit nové zásady prodeje, které mají privatizační proces 
urychlit. 



 „Dřívější zásady rozdělovaly prodávané domy do tří kategorií, jejichž vymezení 
nebylo jednoznačné, a na zasedáních zastupitelstva se pak dlouze polemizovalo, kam se mají 
privatizované byty zařadit. Nová vyhláška obsahuje přehlednou tabulku, která jakékoliv 
dohady vylučuje. Domy jsou v ní jasně rozděleny podle počtu bytů,“ vysvětluje k tomu 
zástupce starosty Mgr. Tomáš Hendrych. 
 I když se po schválení nových zásad prodeje bytů počet nájemníků, kteří chtějí byt 
odkoupit, asi zdvojnásobil, nedaří se zvýšit zájem lidí o byty ve velkých panelových domech 
na sídlištích. Je to v nich jistě nepoměrně složitější – nejde jen o vlastní prodej, ale další 
správu, opravy aj. 
 Domy s malým počtem bytů jsou při prodeji nejdražší. Cena bytu v domě se čtyřmi 
nájemníky se při dvacetiprocentní slevě za zaplacení před podpisem kupní smlouvy pohybuje 
kolem 200 000 Kč. 
 Město má zájem prodávat i velké panelové domy a je přesvědčeno, že v roce 2000 
k tomu také dojde. 
 
 Trutnovská radnice připravuje také zrušení bytového pořadníku. Od poloviny 
letošního roku bude platit vyhláška o pronájmech městských bytů, na jejímž základě bude 
zrušen bytový pořadník, kde je v současné době na 1 600 žadatelů o městský byt. 
 „Nové či uvolněné byty v majetku města budeme po zrušení pořadníku pronajímat těm 
zájemcům, kteří nabídnou nejvyšší nájemné,“ vysvětluje trutnovský starosta. „Byty, které 
město postaví se státní dotací, se budou pronajímat formou kauce. Do bytu se nastěhuje ten 
zájemce, který bude ochoten předem složit nejvyšší částku na pravidelné úhrady 
regulovaného nájemného. 
 Tržním principům nebude podléhat pouze přidělování bytů služebních, náhradních  
a sociálních. Pro lidi sociálně potřebné budeme podle vyhlášky rezervovat každý čtvrtý 
uvolněný byt. 
 Město je přesvědčeno, že s pomocí nových vyhlášek podaří v horizontu několika let 
zásadně změnit způsob hospodaření s městskými byty. „Většinu bytů chceme převést  
do soukromých rukou a další část pronajímat za tržní nájemné. V majetku města si chceme 
ponechat jen asi tisíc bytů pro sociální účely. 
 Dostat od města byt zadarmo není možné. Není v silách žádné radnice, aby se starala  
o několik tisíc nájemných bytů (vysvětluje bytovou koncepci starosta). Bydlení má být 
prioritou samotných občanů, nikoliv hlavní starostí města. 
  
 Jedna z nových vyhlášek, které by měly urychlit privatizaci městských bytů, uvádí  
i tabulka, která rozděluje prodávané byty do šesti skupin s udáním určité slevy z ceny 
nemovitosti. Např. v domě se 3 byty zaplatí nájemník 90 % odhadní ceny, v panelovém domě 
s 30 nájemníky jen 25 % odhadní ceny. 
 V nových zásadách je také uvedeno, že se nebudou prodávat byty v památkové zóně. 
Většina domů tu má také nebytové prostory, jejichž pronájem je pro město výhodný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZUŠ – instalace kovových mříží 
 
     

                                       
 
 4. června odpoledne provedla trutnovská firma Horký, uměleckého kovářství, instalaci 
umně provedených kovových mříží. 
 Památkově chráněný objekt bývalého Haasova paláce, dnes ZUŠ, i tím nabývá zase 
svou historickou hodnotu. 
 
Osnado 
 
 Podle rozhodnutí MZ dojde od 1.7. k úpravě tarifního systému (dvě pásma) 
v autobusech MHD společnosti Osnado v Trutnově. 
 Na tiskové konferenci (vždy první pátek v měsíci od 10 hodin) označil starosta  
Mgr. Ivan Adamec toto opatření za významný krok. Zdůraznil mj., že radnice chce postupně 
dostat MHD na lepší kvalitativní úroveň. 
 Společnost Osnado vybaví všech devět autobusů MHD palubními počítači, což 
představuje čtvrtmilionovou investici. V budoucnu chce využít i další technická zařízení – 
hlásiče zastávek, elektronické tabule. 
 S městem – podle vyjádření obchodního ředitele společnosti Osnado - má Osnado 
uzavřenou pevnou smlouvu s dvěma dodatky. První řeší obnovu vozového parku – do roku 
2000 město poskytne příspěvek ve výši 50 % ceny na pořízení dvou nových autobusů, druhý 
dodatek určuje závazek města uhradit schodek předpokládaného propadu tržeb. (Nikde není 
městská hromadná doprava výdělečná – musí být dotována.) 
 
Slavnostní předání maturitních vysvědčení na SLŠ 
 
 Slavnostní předání maturitních vysvědčení studentů trutnovské Střední lesnické školy 
provedli letos poprvé v historii SLŠ první absolventi, kteří na škole maturovali před 50 lety. 
Město bylo zastoupeno Ing. Horynovou, zást. starosty. „Tuto akci pojala škola slavnostně  
i proto, že šlo společně o první a poslední maturanty, kteří maturují ve století, jež začíná 
devatenáctkou,“ řekl při slavnosti ředitel SLŠ RNDr. Josef Štych. 
 Škola nechala při této příležitosti zhotovit pamětní minci, na jejíž zadní straně je 
seznam absolventů. 



 V Trutnově je SLŠ od roku 1945, kdy sem byla přestěhována ze Zákup. Její historie 
však sahá až k roku 1885, kdy byla otevřena Česká lesnická škola v Bělé pod Bezdězem. 
 
Václav Klaus v Bangkoku – Radek Hanykovics 
 
 5. června při návštěvě Thajska zavítal předseda Poslanecké sněmovny a ODS Václav 
Klaus do vězení v Bangkoku, kde jsou drženi dva čeští občané. Jedním z nich je trutnovský 
sedmadvacetiletý Radek Hanykovics, odsouzený v prosinci 1996 za pašování heroinu  
na 50 let. 
 Klausova návštěva bangkokského vězení byla jeho osobní iniciativou se záměrem 
zjistit, jak se oběma Čechům v těžkých vězeňských podmínkách žije a prozkoumat dále  
i možnost přemístění k výkonu trestu do ČR. 
 
Přebor Krkonošského národního parku 
 
 Rekordních 71 střelců, kteří se zúčastnili jubilejního 25. ročníku ve střelbě na Babí, 
prokázalo svou způsobilost k lovu zvěře v honitbách. 
 Střílelo se na redukované lovecké terče – liška, srnec, kňour, a to malorážkou na 50 m 
na kulové střelnici Českomoravské myslivecké jednoty v Trutnově. 
 Svou dovednost prověřovali i v brokové střelbě na asfaltové holuby na brokové 
střelnici SLŠ. 
 
Starosta Trutnova v Lohfeldenu 
 
 Zájem o partnerské vztahy roste. Začátkem června iniciovali trutnovští rodáci žijící 
v německém Lohfeldenu návštěvu starosty Mgr. Ivana Adamce u nich. Zájezd se uskutečnil 
ve spolupráci se Střediskem česko-německého porozumění. Trutnov a Lohfelden dělí od sebe 
šestisetkilometrová vzdálenost. Lohfelden, jak uvedl trutnovský starosta, má 900 letou 
historii. Velikostí je asi poloviční ve srovnání s Trutnovem. 
 Představitelé Lohfeldenu mají enormní zájem o kontakty. „Zatím jsme se zamýšleli 
pouze nad rámcovými představami. Chceme oslovit sportovní a kulturní spolky a 
prodiskutujeme konkrétnější záležitosti.“ Družební vztahy by neměly mít jen oficiální  
podobu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu 
 

             
 8. června bylo v rámci rekonstrukce ledové plochy prováděno položení trubek 
chladicího zařízení. 15. června už bylo zalito betonem. 
 
Letní chumelenice vláken topolů 
 
 Ve čtvrtek 10. června se procházelo kolem městské tržnice u pošty chumelenicí vláken 
topolů. Bizarní obraz „letní zimy.“ Na sněhové vločky si ještě počkáme. 
 
Den smíchu na ZŠ V Domcích 
 

     
 

     
 



 Již počtvrté se uskutečnil 11. června v ZŠ V Domcích Den smíchu – letos ve znamení 
pěvecké a taneční soutěže O zlatého špačka. (Při premiéře bylo hlavním mottem „Přijď  
do školy, v čem spíš,“ o rok později „Na indiánské stezce,“ loni „Návštěvy z vesmíru.“) 
 Oblíbené akce se aktivně zúčastnilo na 600 dětí. Soutěž byla rozdělena do dvou 
hlavních částí – pro děti I. a II. stupně. Do soutěžního dne však už postoupilo jen několik 
desítek dětí, které se prezentovaly zpěvem a tancem v kategoriích jednotlivců i skupin. 
 
Velké letní blbnutí 
 
 U příležitosti Dne dětí a Mezinárodního roku seniorů se uskutečnila v podvečer 11.6. 
na hřišti ZŠ V Domcích sportovně zábavná akce nazvaná Velké letní blbnutí. Akci 
zorganizovala pod heslem Porozumění generací Strana za životní jistoty Trutnov. 
 
Pět let Gyncentra 
 
 Před pěti lety 13.6.1994 bylo otevřeno v Novodvorské ulici zdravotnické zařízení 
Gyncentrum jako lůžkové a operační zázemí pro soukromé ambulantní gynekology a 
chirurgy. Vývojem se z Gyncentra postupně stalo doplňkové ambulantní zařízení trutnovské 
nemocnice – zařízení pro plánované malé a střední operační výkony v chirurgii a gynekologii. 
Za uplynulých pět let se v Gyncentru provedlo 1 583 malých gynekologických výkonů, 
v letech 1994-95 189 porodů, dále 1 832 chirurgických a gynekologických operací. Z toho 
518 operací varixů, 350 operací kýl, 168 operací slepého střeva, 25 operací žlučníku,  
483 gynekologických operací včetně 15 laparoskopických, které se v Gyncentru prováděly  
od roku 1999. Zařízení má kapacitu 20 lůžek. 
 Pětiletého výročí Gyncentra se však nedožil zakladatel a provozovatel zařízení – 
zemřel šest týdnů před jubileem Gyncentra. 
 11. června v podvečer si v Gyncentru připomněli pět let působení tohoto zařízení 
přátelé zesnulého MUDr. Jaroslava Bílka odhalením pamětní desky s novým označením 
tohoto zdravotnického zařízení Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka. 
 Jeho osobnost připomněl přítomný trutnovský starosta Mgr. Ivan Adamec. „Jardu jsem 
osobně znal. Byl to dobrý chlap a kamarád. Zařízení si název, v němž se objevuje jeho jméno, 
plně zaslouží. Minulé vlády soukromému zdravotnictví nepřály, i když ho připustily. 
Současná ho cílevědomě vede ke krachu. Věřím, že toto zařízení podobný osud nepotká. 
Město udělá vše pro to, aby sanatorium prosperovalo a vzkvétalo.“ Ke slovům starosty se 
připojil i senátor Ing. Vlastimil Šubrt. 
 Organizaci a starosti s chodem sanatoria, jehož výkony připomněl MUDr. Jiří David, 
přebírá manželka zesnulého MUDr. Zuzana Bílková. 
 
Zájezd SZŠ do Francie 
 
 12. června odjeli studenti SZŠ do Francie, do Lotrinska oplatit předchozí návštěvu 
francouzských přátel v Trutnově. Na programu zájezdu do Phalsbourgu, Sarrebourgu, 
Lorquinu a Štrasburku je prohlídka zdravotnických a sociálních zařízení, návštěva muzeí  
a účast na hudebních slavnostech. 
 
Odchod trenérů Šafáře a Hanuše 
 
 Po vcelku úspěšném skoro pětiletém působení u fotbalového mužstva Trutnova 
ukončili trenéři Ladislav Šafář a Oldřich Hanuš v červnu svou činnost. 



 
Dioxin v potravinách Delvity 
 
 Zákaz prodeje kuřat, vajec a dalších potravin kvůli rakovinotvornému dioxinu 
v supermarketech Delvita Trutnov nepostihl. Podle vyjádření ředitele Okresní veterinární 
správy Trutnov MVDr. Jaroslava Čechury nebylo dlouhodobě potravinářské zboží z Belgie  
na trutnovský okres dovezeno. 
 
Výstava fotografií Trutnov – Swidnica (vernisáž 15.6. v 16.30 hod.) 
 

     
 

       
 
 15. června byla v budově Staré radnice zahájena výstava Trutnov – Swidnica očima 
osmi fotografů – květen 1999. Část zdařilých a záběry zajímavých forografií M. Lhotáka,  
Zd. Klučka, E. Gaislera, P. Moška, A. Protasiuka, A. Paskovského, M. Buczma a  
M. Barcickiho byla vystavena v přízemí radnice, druhá část v přízemí Galerie města 
Trutnova. 
 Z pěti set fotozáběrů je vystaveno tři sta, které dokumentárně zachycují partnerská 
města s jejich každodenním životem. Po výstavě, která potrvá do 29. července, budou uloženy 
jako dokumenty doby. 
 Společnou práci našich a polských fotografů inicioval a zorganizoval trutnovský 
fotograf Milan Lhoták. 
 
 
 
 
 
 



Výstava díla Vladimíra Komárka 
 

     
 

     
 
 V 17 hodin téhož dne byla vernisáží otevřena druhá, také velmi hodnotná, výstava 
obrazů a grafiky Vladimíra Komárka. Ta potrvá rovněž do 29.7. 
 Obě vernisáže proběhly za velké účasti občanů – nechybělo mezi nimi ani vedení 
města starosta Mgr. Ivan Adamec a zástupci starosty Ing. Hana Horynová a Mgr. Tomáš 
Hendrych. 
 Vernisáž v GMT uvedl její ředitel PhDr. Karel Shrbený. Ten mj. při zahájení uvedl: 
„Vladimír Komárek sám o sobě říká, že není člověk společenský, že společenského umí jen 
dělat. Říká také, že je vážný, dokonce moc vážný, že nerad vystavuje, že je vděčný každému, 
kdo ho nechá na pokoji, protože ze všeho nejraději je doma v Nedvezí, kde maluje svoji touhu 
po klidu a smíření. Přesto (nebo snad právě proto?) výstavu pro nás připravil a sám vám chce 
něco říci o sobě, o svém malování a obrazech.“ 
 
 Prostě, lapidárně a vtipně pak na sebe Vladimír Komárek prozradil hodně lidského. 
„Jen krátká návštěva potěší,“ hlásá malá cedule na vrátkách jeho domu. Přívaly návštěvníků 
ale přijímá vždy s pokorou a s otevřenou náručí. 
 Letos oslaví Vl. Komárek jednasedmdesátileté jubileum. Narodil se v Semilech, ale 
dětství prožil na Slovensku, které považuje za svůj rodný kraj. Jeho díla jsou vystavena nejen 
v Čechách, ale ve všech státech Evropy. 
 „Za svůj život jsem byl svědkem několika revolucí. A nebyly to jen revoluce politické. 
Všechno to bojování skončilo jako plácnutím dlaní na vodu. Zůstali jen mrtví a nenávist 
člověka k člověku. Tohle všechno formovalo můj názor na pokrok v umění. Umění jsem 
nikdy nedělil na staré a nové. Jak se režimy střídaly, byl jsem někdy považován  
za nepřijatelně moderního, jindy za trapně konzervativního,“ tvrdí Vl. Komárek mj. o sobě. 
 Vladimír Komárek má vzácnou schopnost vyvolávat u diváka citové záchvěvy, 
fantazii, snění, poezii. 



 
Jednání vedení města s podnikateli 15.6. 
 

     
 

     
 
 Setkání trutnovských podnikatelů s vedením města se uskutečnilo na podnět komise 
pro podnikání a rozvoj cestovního ruchu, která je poradním orgánem MR. 
 Podnikatelé seznámili v diskusi zástupce města se svými problémy. Všem jim může 
město pomoci? V přípravě propagace a prezentace jednotlivých provozoven, restaurací, 
ubytovnách zařízení s cílem zlepšit podmínky pro turisty a návštěvníky Trutnova. 
 Diskutovalo se mj. o orientačním a naváděcím systému, o fungování informačního 
centra na Krakonošově náměstí, o nedostatečné otvírací a uzavírací době většiny trutnovských 
obchodů a provozoven především v centru města. Smyslem všech opatření má být zlepšení 
poskytovaných služeb. 
 
 K této problematice se vyslovil v Radničních listech člen MR MUDr. Jiří Vambera. 
Pěkně upravené náměstí a obchody by měly doplňovat poskytované služby. Bohužel, po páté 
hodině se obchody většinou uzavírají, některé i za poledne, o sobotách a nedělích ani 
nemluvě. Výsledkem toho jsou zklamaní turisté a návštěvníci Trutnova. Odjíždějí 
s poznatkem, že si v Trutnově nemohli koupit věci vystavené za výkladem. Je to moc špatná 
reklama pro město. 
 Kapitolou samou pro sebe je informační centrum. (I na tomto úseku iniciuje město 
řadu zlepšení.) 
 
Zásah RZS a hasičů v Bulharské ulici 
 
 Zbytečný spěch a nedodržování opatření se nikdy nevyplácí. O velkém štěstí může 
mluvit technik s 30letou praxí, který 15.6. upravoval střešní anténu v Bulharské ulici. Nebyl 



zajištěn lanem. Při uklouznutí se naštěstí zachytil o okap, než mu pomohla Rychlá záchranná 
služba a hasiči bezpečně sestoupit. 
 
Ustavení Hospodářské komory okresu Trutnov 
 
 Ustavující zasedání Hospodářské komory okresu Trutnov se uskutečnilo 15.6.  
ve 13 hodin v malé zasedací místnosti OkÚ Trutnov. 
 Tato organizace je velmi potřebná především pro rozšíření vztahů se zahraničními 
partnery a využívá se i pro poskytování referencí o společnostech. 
 
 Ještě v polovině června leží na hřebenech Krkonoš sníh, a proto i v Trutnově je 
poměrně chladno. Opravdové léto by bylo milejší. 
 
Nový informační nápis na budově MěÚ 
 

     
 
 Od 15.6. má Městský úřad v Trutnově nově provedené pěkné označení své budovy, 
Nové radnice, jak bývá označována na rozdíl od historické Staré radnice na Krakonošově 
náměstí. 
 
Literární soutěž Galerie Alfa 
 
 Znalosti z oblasti literatury zvyšuje knihkupectví Galerie Alfa soutěží čtenářů. 
V každém čísle Trutnovska je uveden úryvek ze známého českého či světového díla. Úkolem 
je poznat autora a název knihy. Vylosovaný výherce obdrží poukázku v hodnotě 150 Kč  
na nákup knih. 
 
Zřízení zdrav.  střediska v někdejším Masarykově domě (?) 
 
 O objekt bývalého DDM v Palackého ulici projevila zájem skupina trutnovských 
lékařů. Rekonstrukcí někdejšího Masarykova domu by mělo vzniknout zdravotnické 
středisko. Dosavadní poliklinika u Špitálského mostu je v havarijním stavu a většina lékařů  
ji už opustila. 
 
Kuželkáři v Poříčí 
 
 K nejlepším sportovcům Trutnova patří i kuželkáři v Poříčí – v nejvyšší kuželkářské 
soutěži obsadili muži v I. lize 6. místo. Odchovankyně TJ Poříčí Markéta Jůzová získala  



na mistrovství světa stříbrnou medaili. Co však chybí, je odpovídající kuželna. Pomoc při své 
návštěvě v ní přislíbil starosta Mgr. Ivan Adamec, který má velké porozumění pro sport  
a dovede ocenit sportovce, kteří vzorně reprezentují město Trutnov. 
 
Výstavba koupaliště 
 

     
 

     
 
 Netrpělivě očekávají obyvatelé Trutnova otevření nového letního koupaliště v místech 
bývalého na pravém břehu Úpy za tenisovým areálem. V druhé polovině června už budou 
probíhat zkoušky technologických zařízení. V polovině července by mělo být koupaliště 
zprovozněno. Dočasný nedostatek zelených ploch (tráva by nestačila vyrůst) nahradí 
provizorní písková pláž. V letošní sezóně budou koupaliště provozovat Technické služby 
Trutnova. 
 Atraktivní součástí letního koupaliště, na které město vydalo více než 60 milionů, 
bude 12 m vysoký a 85 m dlouhý tobogán a velká skluzavka. Kapacita koupaliště je asi  
1 700 návštěvníků. 
 
Country taneční klub Star West v Japonsku 
 
 Trutnovský taneční klub Star West se prezentuje i ve vzdáleném Japonsku. 17. června 
sem odlétly na půl roku Jana Černá, Lenka Justová a Andrea Kábrtová. 
 Děvčata pod vedením Zdeňka Krčmáře loni obhájila 1. místo v kategorii show  
na evropské přehlídce Euroclok. Na základě tohoto vítězství se zúčastnily výběrového řízení 
na pobyt v Japonsku, který vyhrály. Po dobu jejich půlročního pobytu v Japonsku budou 
dívky vystupovat v Média parku, kde budou předvádět country step. 
 Skupina Star West má za sebou více než 10 let činnosti – má 25 členů. Kromě country 
tanců se taneční klub zabývá i country stepem, mexickým tancem aj. Má za sebou už bezpočet 



různých vystoupení, mezi něž patří i velmi úspěšné country bály. Svou činností velmi zdařile 
reprezentuje Trutnov i Českou republiku. 
 
Penny market 
 
 Nejlevnějším nákupním střediskem především potravinářského zboží je trutnovský 
Penny market. 
 
50 let Střední zdravotnické školy 
 
 Na oslavy 50. výročí svého trvání v září 1999 se připravuje Střední zdravotnická škola 
v Trutnově. Její historii i současnost zachytí připravovaný almanach. 
 
Strašidláci 
 

         
 
 Jednou z největších akcí DK byli Strašidláci 19.6. (1 014 účastníků). 
 
Pět let Bonanzy 
 

                   
 



     
 
 Páté narozeniny oslavil 19. června Country club Bonanza. Při té příležitosti jeho 
vedoucí Jiří Jůzl mj. uvedl: „Těch pět let bylo velmi náročných, co se týče hlediska 
podnikatelského. Na druhou stranu mám velkou radost z toho, co se tu všechno odehrálo. 
Vždy ve čtvrtek hrajeme s Country bandem Bonanza, s nímž vyjíždíme hrát různě po světě. 
Nedávno jsme koncertovali v Karlových Varech.“ 
 Oslavy zahájila skupina Pěna a po ní se předvedly Jarní vánek, Bonanza, Bonita  
a Divadélko Řešeto. Součástí programu bylo také vystoupení dětí z MŠ Žižkova ulice. Zdařile 
vystoupil i Star West. 
 A plány v příštích měsících? 24. července připravuje Bonanza křest nového CD Pepy 
Lábuse s hosty, 14. srpna se v Trutnově uskuteční již šestý ročník festivalu Velký folkový 
rachot. (Tato akce se dosud konala v Orlických horách. Pro potíže letos ne a Trutnov byl 
požádán o jeho realizaci, aby festival nezanikl.) 
 Moderátorem oslav – hudební produkce a celý program probíhal od 14 hodin  
před klubem Na Nivách – známý pražský hudebník a šoumen Petr Šplíchal. 
 
Mezinárodní běh míru 
 

      
 

      



 Štafeta mezinárodního Běhu míru odstartovala 18. června v 8 hodin ve Vrchlabí  
na cestě do Trutnova. Sem dorazila před polednem. Na Krakonošově náměstí uvítal její 
účastníky trutnovský starosta Mgr. Ivan Adamec, který připevnil na planoucí štafetovou 
pochodeň trutnovskou modrou stuhu. Popřál jí na cestě světem (od 1. ledna do 31. prosince 
navštíví 140 zemí) naplnění jejího cíle – vstoupit v míru a harmonii do nového tisíciletí. 
 Celosvětový projekt založený Sri Chinmoyem je inspirován jeho filosofií, že mír 
začíná nejprve v srdci každého z nás. Pokud není mír uvnitř člověka, nemůže být ani ve světě 
kolem něho. Pouze když si jako jednotlivci uvědomíme přirozenou dobrotu svého srdce, 
můžeme se stát pravými tvůrci míru ve světě. Symbolem je planoucí mírová pochodeň. 
 Do této významné mírové akce se zapojily i trutnovské školy. 
 
Výstava fotografií a dokumentů v Janské kapli 
 

                     
 

            
 
 Slavnostní zahájení výstavy dokumentů a fotografií, zachycujících Janskou kapli 
uplynulého desetiletí, se konalo 18. června v 15.30 hodin. Program vernisáže byl bohatý a 
hodnotný – houslové sólo z díla J.S.Bacha (Zuzana Műllerová), uvítání účastníků  slavnosti 
zástupcem KVH, proslovem starosty Trutnova Mgr. Ivana Adamce. Následoval projev  
PhDr. Vladimíra Wolfa k historii Janské kaple, recitace veršů Jitky Badoučkové „Svému 
kraji“ v přednesu Aleny Rodrové a vystoupení třináctičlenného ženského pěveckého sboru 
Pár-Tet z Červeného Kostelce. Výstava potrvá do 2. července. 
 Historický ráz slavnostnímu zahájení výstavy vtiskla šestičlenná skupina členů KVH 
v uniformách roku 1866. 
 
 
 



Projev starosty Trutnova 
 
 Ve svém slavnostním projevu k zahájení výstavy starosta Mgr. Adamec uvedl: „Dnes 
na tak klidném místě s překrásnou přírodou si připomeneme minulost a historický význam 
Janské kaple, Janského vrchu. Pokud si odmyslíme současný rok 1999 a přeneseme se 
duchem do minulosti, mohli bychom zde hledat obydlí poustevníků, kteří zde našli svůj 
prostor pro život v přírodě, spojení s bohem a mír v duši. Tento klid však zde nebyl vždy 
pravidlem, toto místo pamatuje i doby podstatně rušnější. Jeho historie je psána také krví 
nevinných, protože vzhledem ke své poloze bylo i centrem strategických zájmů vojenských 
pánů, a to nejen v roce 1866, ale i v dobách dřívějších, v 18. století za slezských válek. 
 Jsem osobně velmi rád, že mohu zahájit vernisáž výstavy, která Vám přiblíží vývoj 
tohoto místa z historicky velmi krátké doby od roku 1990 do současnosti. Vedení radnice 
v těchto letech i v současnosti si velmi dobře uvědomuje památný odkaz tohoto místa a má 
velký zájem, aby nejen Janská kaple, ale i ostatní pamětihodnosti našeho města byly 
zachovány nejen pro současnou generaci, ale i pro generace následující. Je velmi dobré  
a poučné poohlédnout se za historií, neboť ona přináší řadu poučení a je návodem, jak se 
vyvarovat chyb, kterých se dopustili naši předkové. Toto místo, Janskou kapli a Janský vrch  
si každý obyvatel Trutnova či návštěvník okamžitě spojí s rokem 1866, s nesmyslnou válkou 
prusko-rakouskou, s velkým počtem nevinných obětí, které musely trpět za špatné rozhodnutí 
někoho jiného. 
 Dnes se můžeme už jen poklonit památce statečných vojáků, jejich velitelům, či 
vítěznému rakouskému vojevůdci generálu Gablenzovi za jejich statečnost a odvahu. Je zcela 
jedno, zda se jedná o příslušníky německé či rakouské říše. Odpočívají zde a sní své sny  
a naděje svorně bok po boku již 133 let. 
 I když hovořím o historii jako poučení, musím zde po pravdě na tomto místě říci, že 
lidstvo je bohužel jako celek nepoučitelné. Války by měly zůstat historickou minulostí, 
bohužel však tomu tak není. Řada nesmyslných válečných konfliktů v tomto století a bohužel 
i v současnosti jsou smutným dokladem lidské nepoučitelnosti. Válkami, které vždy 
rozpoutaly osoby či zájmové skupiny osob z důvodů, které jsou vždy různé, povětšinou však 
z mocenských, trpí zpravidla a většinou nevinní lidé. Dovolím si zde připomenout válku  
na území bývalé Jugoslávie, která se nás přímo dotýká tím, že se odehrává v Evropě  
na přelomu 20. a 21. století. 
 Omlouvám se za toto krátké odbočení, ale myslím si, že bylo dobré si připomenout  
i hořkou současnost, která se, jak osobně věřím, v blízkém horizontu změní v minulost.  
 Zastupitelstva města Trutnova po roce 1989 věnovala nemalé finanční prostředky  
na obnovu Janské kaple i jejího okolí a počítá s dalšími náklady, které je třeba vydat, aby se 
tato historická památka zachovala v dobrém stavu do let následujících. 
 Dámy a pánové, chtěl bych z tohoto místa popřát této výstavě úspěch, co největší 
počet návštěvníků a poděkovat všem, kteří se na ní podíleli. Zvláště bych chtěl poděkovat 
členům Klubu vojenské historie a učitelům a studentům Střední lesnické školy v Trutnově, 
kteří se o kapli a přilehlé okolí vzorně starají. Chtěl bych také vyzvednout zásluhy našich 
trutnovských spoluobčanů, kteří se zabývají kulturou, jejím vývojem v našem městě a šířením 
osvěty mezi námi. Mám tím na mysli členy Kulturního kruhu a Kulturní komise, bez nichž by 
se řada věcí v této oblasti nezdařila. 
 Přeji Vám příjemné zážitky a dojmy nejen z výstavy, ale i z krásného přírodního 
okolí.“ 
 
 
 
 



Z projevu PhDr. Wolfa 
 
 Z projevu PhDr. Vladimíra Wolfa: „Scházíme se dnes v kapli sv. Jana Křtitele  
při trochu jiné příležitosti než jindy. Tato kaple ožila po roce 1989 právě proto, že jsme se 
mohli navrátit k duchovnímu rozměru této stavby, není tedy jen památníkem bitvy roku 1866, 
ale i místem, kde se konají náboženské slavnosti, svatby a koncerty vážné hudby. Dnes 
chceme tuto rehabilitovanou stavbu představit jako prostor působnosti památkové péče. 
 Nemusím jistě příliš zdůrazňovat, že tento aspekt chápe město Trutnov jako velmi 
významný. Po letech ateistického nezájmu a opovržení bylo přistoupeno k zhodnocení 
interiéru i exteriéru stavby. Veřejnost znala především exteriér, dnes má možnost na výstavě 
zhlédnout postup renovačních prací, na které město Trutnov vynaložilo více jak jeden a půl 
miliónu. Je to i dokladem, že si uvědomujeme kulturní odkaz našich předků, je lhostejné, 
jakým jazykem hovořili. 
 Kaple sv. Jana Křtitele byla postavena na návrší obklopena jen menší skupinou 
stromů. Stráně byly vzdělávány jako pole. 
 Samo zbudování kaple na návrší nad Trutnovem souvisí s obdobím baroka. Je to doba 
agrarizace společnosti po třicetileté válce – města by tehdy nemohla bez zemědělského 
podnikání žít. Konečně pak vznik kaple souvisí s prohlubováním barokní náboženské 
vroucnosti. Na klášterní řádový život reagují mnozí bratři, ale i laikové, spontánním, naivním 
a poetickým lidovým citem. Stávají se poustevníky, tedy lidmi na okraji společnosti, přesto jí 
sloužícími, a to nejenom svou duchovní činností, ale i léčitelstvím a bylinkařením, prodejem 
náboženských předmětů, organizováním pobožností v přírodě, malířstvím, zahradnictvím, 
řezbářstvím, knihvazačstvím a vyzváněním. Vymykali se z norem církve, proto jí byli  
i pronásledováni, v lepším případě tolerováni.“ 
 „Naše kaple sv. Jana Křtitele je tedy svědectvím o době svého vzniku, o válečných 
událostech za slezských válek i roku 1866, byla svědkem veteránských slavností i 
shromažďování skupin vojenské historie v posledních desetiletích. Je však také svědectvím  
o naší době, která chápe nejrozmanitější důvody uctívání tohoto objektu, ctí tradice a vytváří 
nové.“ 
 
Z historie Janské kaple 
 
 Historie Janské kaple a její obnovy zpracoval Luděk Jirásek, pracovník SOkA 
v Trutnově. Je zachycena na jednom z výstavních panelů. 
 „Z dnes zalesněného Janského vrchu býval kdysi nádherný výhled na královské věnné 
město Trutnov. Mnoho zdejších obyvatel chodívalo ke studánce na úpatí kopce pro vodu. 
V roce 1712 požádal trutnovský primas Jan Mořic Dreyschuk biskupskou konzistoř v Hradci 
Králové o povolení stavby kaple na vrcholu kopce, která by byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli. 
Kaple s eliptickou centrálou byla dokončena na sklonku roku 1714 a v příštím roce na jaře 
pak vysvěcena. První mši zde odsloužil trutnovský děkan František Antonín Franz. 
 Za několik let se zde usídlil poustevník, který se staral o kapli a o zázračnou studánku 
ve svahu pod ní. K dalším jeho povinnostem patřilo vyzvánět pravidelně třikrát denně zdejším 
zvonem a modlit se za odvrácení všech neštěstí od města Trutnova. Požár města v roce 1745 
zasáhl až sem a kaple s nedalekou poustevnou vyhořely. Kapli se však podařilo 
v následujícím roce obnovit. 
 Strategická poloha návrší nad městem však zaujala vojáky – v době válek s Pruskem. 
Jako první se tu začali opevňovat Rakušané v roce 1756, za tři roky pak i Prusové. Přes tyto 
rušivé zásahy však v nedaleké poustevně žili dosud dva poustevníci. 



 Reformy Josefa II. zasáhly i kapli sv. Jana Křtitele. Roku 1782 byla uzavřena a 
nakonec prodána jistému soukromníkovi za 85 zlatých. Po více než třiceti letech byla získána 
zpět trutnovským děkanem Zeyerem a někdy kolem roku 1816 byla znovu vysvěcena. 
 Nejpohnutější osudy však čekaly kapli v roce 1866. Za prusko-rakouské války se 
z Janského vrchu stala důležitá kóta, o kterou se obě strany rozhodly 27. června bojovat.  
Po překvapivém výpadu rakouských vojáků do pruskými vojsky obsazeného Trutnova 
zaútočili Prusové na jižní svahy nad městem, hlavně směrem k Janské kapli. Boje, které se 
odehrávaly nejdříve na svahu pod kaplí, se v poledne přesunuly ke kapli a nakonec se 
bojovalo i v ní. Ranění Rakušané, kteří se zde schovávali, pak byli většinou zajati. Když 
odpoledne dorazila rakouská posila, situace se obrátila. Tentokrát se na Janském vrchu  
a v kapli neúspěšně bránili pruští vojáci proti útoku Rakušanů. 
 Ve válce roku 1866 na tomto poměrně malém prostoru zahynulo značné množství 
vojáků obou bojujících stran. Janský vrch i s kaplí se tedy stal symbolem válečného utrpení 
pro Prusy i Rakušany. 
 V letech 1879 a 1880 byly do okolí kaple přeneseny hroby a pomníky z blízkého  
i vzdálenějšího okolí. Celý tento prostor se pak vlastně stal jedním vojenským hřbitovem  
a spolu s Janskou kaplí památníkem této krvavé bitvy. 
 Do roku 1945 se o údržbu kaple a pomníků v jejím okolí staral trutnovský Spolek 
veteránů. Když pak byli po válce všichni jeho členové odsunuti, začalo složité období. Ještě 
ve 40. letech a do konce 50. let byl technický stav památek na dobré úrovni. Během 60. a  
70 let se však začaly projevovat drobné závady, které bylo třeba řešit. Protože se tak nestalo, 
vznikla na konci 70. let situace, kdy bylo třeba provést u většiny památek souvisejících 
s válkou 1866 důkladnou rekonstrukci či obnovu. Protože se však nedostávalo peněz na tyto 
opravy, začal tuto vzniklou situaci řešit více méně svépomocí trutnovský Klub vojenské 
historie. Během 80. let byla očištěna, upravena a opravena řada pomníků v okolí kaple. 
 Změna nastala teprve po roce 1989. Představitelé Trutnova si uvědomili význam 
těchto památek pro historii a vývoj města a začala jejich pomalá, ale trvalá obnova. 
 Velice důležitým se stal rok 1991, kdy byla provedena generální oprava střechy kaple 
včetně části krovu, oprava vnitřního zámku vchodových dveří a členové KVH provedli 
drobné opravy pomníků v okolí kaple. 
 V následujícím roce 1992 musela být provedena oprava vandalsky poničených 
měděných okapových svodů, byla dokončena instalace elektronického střežení objektu, 
opravy vnitřních omítek, výmalba interiéru kaple. I v tomto roce provedl KVH drobné opravy 
pomníků v okolí kaple. 
 Během roku 1993 se uskutečnilo kompletní zasklení oken. I v tomto a v dalších letech 
prováděl KVH drobné opravy pomníků i interiéru kaple. 
 V roce 1994 byla na oltář v kapli místo ukradené plastiky umístěna nová dřevěná 
soška „Křest Krista“ od trutnovského výtvarníka Jiřího Kobra, který ji městu daroval. 
 V roce 1995 byla zadána výroba bočních dveří do kaple náhradou za dveře poškozené 
vloupáním. V tomto roce byly též vyzvednuty ostatky majora Lipoščaka ze staticky 
narušeného místa ve stráni a byly pietně uloženy pod podlahu kaple. Zcizený a opět získaný 
originál reliéfu majora Lipoščaka z jeho pomníku byl upevněn na stěnu v kapli. 
 V roce 1996 došlo k osazení nových bočních dveří a k zahájení restaurování tří obrazů 
z kaple – Svatá Magdalena, Růžena z Limy a pieta. Provedl ji pražský akademický malíř Josef 
Kučera. Zahájeny byly také práce na opravě litinového plůtku u Pruského pomníku 
(dokončena v následujícím roce.) 
 V roce 1998 byla nahrazena drátěná výplň oken po obvodu kaple novým pletivem 
s matným černým nátěrem. Byly opraveny vnější omítky (do výše 2 m sanační omítka). Celý 
povrch byl opatřen barevným nátěrem odpovídajícím baroknímu období. Byly dokončeny 
restaurátorské práce na oltáři a na dřevěných plastikách oltáře a restaurování tří obrazů (Pieta, 



Růžena z Limy a Svatá Magdalena). Byla zpevněna i podlaha – překrytí původních prken 
novými fošnami, byly provedeny konzervační nátěry. Provedeno přepojení alarmu  
na bezdrátový provoz, opraven el. kabel.  
 V roce 1999 budou opraveny uražené kamenné kříže (6 ks), výmalba a oprava 
vstupních dveří. Zbývá provést ještě sanační omítku uvnitř kaple, zabudovat klimatizační 
jednotku pro zajištění optimální vlhkosti s ohledem na stávající mobiliář. Podle možnosti 
instalovat do zvonice nový zvon. 
 Veškeré opravy, úpravy a rekonstrukce Janské kaple probíhají po konzultaci se 
zástupci památkové péče OkÚ Trutnov. 
 
 Velmi nepříznivé počasí ovlivnilo účast při zahájení výstavy. Jen několik desítek 
občanů neváhalo vystoupit na Janský vrch k památné kapli sv. Jana Křtitele. 
 V dalších dnech byla však už Janská kaple početně navštěvována. 
 Hodnotnou součástí slavnostního zahájení výstavy v Janské kapli byl 18.6. v 18 hodin 
Letní koncert v prostoru dolní části městských sadů u vodní nádrže. Hrozný nečas si však 
vynutil jeho přeložení do KS B. Martinů. 
 Účinkoval Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice se sbormistrem Jiřím 
Kožnarem a Komorní sbor z Červeného Kostelce „Pár-tet“ se sbormistryní Magdalenou 
Kožnarovou za klavírního doprovodu Lidmily Hanušové. 
 
Sjezd Lhot 
 
 Na 19. sjezd obcí se jménem Lhota odjedou začátkem července i zástupci trutnovské 
Lhoty do Lhoty poblíž Lipníku nad Bečvou, která byla letos vybrána. Do programu setkání  
si Trutnovští připravili divadelní scénku. 
 
Budvar Jamchi Cup 19.6. (1. taková akce v ČR) 
 

     
 
 Zajímavou sportovní akci připravili basketbalisté Dřevoodbyt pod záštitou TJ 
Lokomotiva v hale Na Nivách. Sejdou se tu ligoví borci na prvním ročníku turnaje trojic 
Budvar Jamchi Cup, nazvaného po hlavním sponzorovi akce a bývalém, slavném izraelském 
basketbalistovi. Hrát by mělo 10 družstev (s deseti dvoumetrovými hráči). Trutnovské trio 
tvoří basketbalisté Hlaváček, Malý a Zapadlo. Jedno utkání trvá 20 minut. 
 
Strašidláci (18.6.) 
 
 Dům kultury Trutnov připravil letos už popáté pro děti cestu za strašidly. Start  
(od 13.00 do 15.30 hod.) byl naproti hřbitovu. Odtud se vydalo na čtyřkilometrovou trasu  



po krátké rozcvičce, kterou vedli členové taneční skupiny Ice Protection, několik set dětí  
(už hodinu po zahájení jich prošlo startem více než 500). Trať pochodu vedla přes Šibeník  
ke Koncertní síni B. Martinů k památníku gen. Gablenze, dále k Janské kapli a na paradráhu. 
Na této cestě je čekalo 16 strašidel, u nichž si děti nechaly potvrdit průchod. V cíli je čekal 
diplom a vuřt na opečení. 
 I letos se podařilo organizátorům sehnat nová strašidla – Bochánkovou kmotřičku, 
Strom naslouchaný, Filutu všetečku, Pryskyřník voždubinku, Prouťáka utíkáčka aj.  
 Každý z účastníků obdržel Strašidlácké noviny s popisem cesty a s informacemi o 
strašidlech. 
 Z historie Strašidláků: První dva ročníky (1992 a 1994) byly pořádány v noci  
pod názvem AROX aneb Kdo se bojí, nesmí do lesa. Za pět let se vystřídalo v lese 78 
strašidláků. Za pět ročníků navštívilo akci na 4 000 dětí a dospělých. Při soutěžních akcích 
ušli 63 000 km. 
 
Falešní policisté 
 
 Falešní policisté (tříčlenná skupina) „úřadovali“ v první polovině roku na okresech 
východočeského kraje. Nevyhnuli se ani trutnovskému – tady se jim podařilo vybrat  
13 500 Kč. 
 
Bene Dance Art Team Trutnov 
 

     
 

     
 
 Ve sportovní hale gymnázia se uskutečnily 19.6. taneční závody – Trutnov Open ´99 
Grand marketing Systém. Přes sto párů absolvovalo standardní a latinsko-americké tance 
v kategoriích dětí I., II. třídy D, C, dále junior I. a V. třídy  D, C, B a hlavní kategorie tříd D, 
C, B. 



 Součástí programu bylo vystoupení skupiny Ice Protection. Art Team Trutnov vede 
Walter Elschek jun. 
 
Budvar Jamchi Cup 
 
 Vítězem basketbalového turnaje trojic Budvar Jamchi Cup se stali V. Sucharda  
(Ústí n.L.), Jan Baier (BK Loko Dřevoodbyt) a Fr. Prokopec, bývalý basketbalista Trutnova. 
 První ročník s premiérou v Trutnově se plně vydařil. 
 
Národní výstava koček v Trutnově (19.6.) 
 

     
 

     
 
 Národní výstavu ušlechtilých a domácích koček uspořádalo 19. června ve velkém sále 
Národního domu trutnovské Sdružení chovatelů koček. Z celé republiky přivezlo  
67 chovatelů 94 exotických krátkosrstých a dlouhosrstých, polodlouhosrstých, somálských, 
siamských, orientálních a javanských koček. Nechyběly ani pěkné exempláře koček 
domácích. 
 Letošní výstavu zajímavě zpestřily malířské výtvory dětí MŠ a ZŠ. Jejich 120 obrázků 
koček vyzdobilo výstavní sál. Soutěže o nejkrásnější namalovanou kočku se zúčastnily 
mateřské školy Gorkého, Žižkova, Náchodská, Novodvorská a Stacionář na Kryblici, dále 
zákl. škola kpt. Jaroše a škola v Poříčí. Svými dílky přispěla i Speciální základní škola  
při nemocnici. První tři v pěti věkových kategorií byli odměněni diplomem a dárkem. 
 Vítězem vlastní kočičí výstavy se stal exotický černě stříbřitý mramorovaný kocour 
s oranžovýma očima pana Černého z Hradce Králové. Nejlepší kočkou domácí se stal kocour 
Olgy Salčakové z Trutnova. Cenu diváka získal britský modrý kocour MVDr. Zoubkové 
z Náchoda a modrá kočka paní Fietkové z Prahy. Cenu Nejlepší zvíře mladého chovatele 
dostal perský černý kocour Z. Kynclové v Vrchlabí. 



Starosti trutnovským pořadatelům těchto výstav (hlavní zásluhu o ně má Hana 
Podhajská) dělá budoucnost. „Loni jsme akci realizovali v sále Draco klubu v HSM, kde se 
vystavovalo na 150 koček,“ uvádí H. Podhajská. „Příští rok výstavu ještě zopakujeme, ale  
do budoucna to vidím černě. Organizačně leží většina záležitostí na mně a musím přiznat, že 
je to velmi náročné.“ 
 Poděkování za úspěch výstavy patří i členům SChK Trutnov – příprava sálu a jeho 
úklid. Zvláštní ocenění a zlatý odznak „Za zásluhy o chovatelství“ dostala Hana Podhajská  
za třicetiletou aktivní činnost pro Český svaz chovatelů. V Trutnově je dlouholetou 
předsedkyní SChK. 
 O úspěch výstavy se zasloužili i sponzoři, bez nichž by se tato nákladná akce nemohla 
uskutečnit. 
 
FK Trutnov (19.6.) – rozloučení s trenéry a vedoucím mužstva 
 

     
 
 Výhrou 3:0 nad Slovanem Pardubice uzavřeli trutnovští divizní fotbalisté letošní 
sezónu. Rozloučili se tím i se svými trenéry Ladislavem Šafářem a Oldřichem Hanušem, kteří 
je čtyři a půl roku úspěšně vedli a přičinili se i o jejich úspěšné 7. místo v tabulce. 
 S dosavadními trenéry odešel i vedoucí mužstva Jaromír Tůma, který obětavě 
vykonával tuto funkci plných 21 let. 
 Do nové sezóny povede nejlepší fotbalový celek podkrkonošské oblasti trenér Zdeněk 
Ulitka a dlouholetý hráč Trutnova Josef Valkoun. 
 Odcházejícím fotbalovým funkcionářům poděkoval na hřišti před utkáním 
s Pardubicemi předseda FK Josef Chráska a předal jim dárkový koš. (Originálně se se svými 
trenéry rozloučili hráči – trička s potiskem vyfoceného celku, sošky napodobující slavné 
filmové Oskary, vizitky „Nejlepší trenér pětiletky“ a „Nejlepší vedoucí čtvrtstoletí“  
pro vedoucího mužstva, krabička se skleněným překvapením…) 
 
Okresní přebory žactva v atletice 
 
 Okresní přebory žactva v atletice se mají konat 20.6. na sportovním stadiónu 
v Trutnově. Soutěžit budou přípravky, mladší a starší žáci a žačky v bězích, skocích do výšky 
i dálky, v hodu míčkem a vrhu koulí. 
 Víkendový termín patrně dost ovlivnil účast – 60 chlapců a děvčat z 10 škol a oddílů 
je dost málo. Přesto ale bylo docíleno dobrých výkonů. 
 
 Nepříliš úspěšně zakončili sezónu trutnovští dorostenci v České lize. Starší porazily 
Pardubice 5:1 a mladší 4:0. Starší dorostenci skončili na 12. místě (udrželi ligovou 
příslušnost), mladší na 14. místě. 



 
 
 
Budování půdních vestaveb 
 
 Trutnovské MZ schválilo 22. června vyhlášku č. 5/1999, která umožní v městských 
domech budování půdních vestaveb. Bylo vybráno dvacet domů v městské památkové zóně, 
které lze využít k budování vestaveb. Lidé, kteří projeví zájem o bydlení v podkrovních 
bytech, si budou muset jejich výstavbu zaplatit sami. 
 „Byty prodávat nebudeme. Se zájemci uzavřeme nájemní smlouvu a po dvacet let  
po nich budeme požadovat minimální nájemné. Tím se obyvatelům půdních bytů vrátí část 
nákladů, jež do jejich výstavby museli investovat. 
 Je nám jasné, že se do jejich budování budou moci pustit pouze lidé s vyššími příjmy. 
Chceme však být připraveni, až někdo o nevyužité půdy projeví zájem. Sami se totiž  
do budování půdních vestaveb pouštět nechceme,“ uvedl k uvedené vyhlášce starosta města 
Mgr. Ivan Adamec. 
 
Chorea corcontica „Vítání léta“ 
 

     
 

     
 
 Za nevlídného počasí se konalo koncertní vystoupení ženského pěveckého sboru 
Chorea corcontica v dolní části městského parku 21.6. Účast malá – ovlivněna nečasem  
(jen 13 posluchačů). 
 
 
 
 



Klub seniorů 
 
 Schůze Klubu seniorů 23.6. byla další příležitostí seznámit se blíže s tím, co ve městě 
probíhá. Na programu bylo nové koupaliště, trutnovská nemocnice, činnost městské policie. 
 Schůze KS, vedené jeho předsedou M. Šafaříkem, slouží pro větší informovanost 
občanů. A ti by toho měli více využívat. 
Příprava vzniku VÚSC 
 
 Na základě Ústavního zákona o vzniku vyšších územně správních celků (VÚSC) má 
v termínu od 1.1.2000 existovat na území ČR 14 těchto celků. Královéhradecký kraj se tak 
bude skládat z území 5 stávajících okresů: Hradec Králové, Rychnov n. Kn., Náchod, Trutnov 
a Jičín. 
 Každý z těchto VÚSC musí mít na základě nařízení vlády o zásadách regionální 
politiky zpracovánu svoji strategii rozvoje. Jejím cílem je stanovení základních směrů dalšího 
rozvoje příslušného regionu. Tímto programovým dokumentem mají být koordinovány 
aktivity různých subjektů působících v rozvoji regionu i jeho územních částí, tedy měst  
a obcí. Na zpracování této strategie se vedle zástupců státní správy a samosprávy podílejí  
i představitelé velkých firem, podnikatelská sdružení a další odborné týmy. 
 
Výstava obrazů Aleny Kordíkové 
 

     
 
 Od 23.6. do 20.7. je přístupná v prodejní galerii Lada výstava obrazů Aleny Kordíkové 
„Pramen v poušti.“ 
 Na vernisáži pohovořila autorka o cestování a o své lásce k Izraeli, která výrazně 
ovlivnila její tvorbu a život. V přátelské atmosféře tónů příjemné hudby byl návštěvníkům 
zahajované výstavy nabídnut pravý arabský čaj. 
 „Kdo z nás se někdy necítil „být v poušti“ a hledat pramen, kdo z nás se alespoň 
jednou necítil „být pramenem“ a zvlažit čísi poušť? Mým osobním pramenem se stala tvorba. 
Je mi nejen psychoterapií, relaxem a co víc – životní nutností,“ uvedla Alena Kordíková 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muzeum Podkrkonoší Trutnov 
 

     
Koncem června probíhala na budově Muzea Podkrkonoší oprava střechy. Interiéry MP 

jsou v pořádku a umožňují průběžnou výstavní činnost. 
 
Holobyty 
 

     
 

                           
 
 
 Koncem června byla v HSM dokončena Na Dvorkách výstavba holobytů rekonstrukcí 
starého objektu nákladem 1,8 milionu korun. K dispozici je tu 12 místností s minimálním 
vybavením. 
 



Rekonstrukce plochy ZS 
 
 Modernizace zimního stadiónu pokračuje rekonstrukcí ledové plochy výměnou starých 
trubek za nové o délce 24 km (po 20 letech provozu). Výsledkem rekonstrukce má být lepší 
led a systém chlazení s delší životností. Do konce července mají být stavební práce hotovy. 
 
Závěrečný účet hospodaření OkÚ Trutnov 
 
 24.6. se sešli na OkÚ členové okresního shromáždění, aby se seznámili se závěrečným 
účtem hospodaření OkÚ v Trutnově za rok 1998 a finančním vypořádáním. Příjmy v roce 
1998 činily 1 622 477 000, výdaje 1 758 760 000 korun. (Přebytek k 31.12.1998 činil 
21 908 000 korun). 
 
Deset let trvání ZŠ Mládežnická 
 
 Od otevření největší základní školy na okrese Trutnov, ZŠ Mládežnická, uplynulo 
25.6.1999 deset let. Při této příležitosti byl zpřístupněn celý komplex školy veřejnosti. 
 „I když jde o poměrně krátké období, hodí se, abychom zhodnotili, co jsme dokázali, 
co se nám podařilo a naopak. Chceme se určitým způsobem pochlubit rodičům a ostatní 
veřejnosti. Chceme se určitým způsobem pochlubit rodičům a ostatní veřejnosti. Všichni se 
mohou seznámit s prostředím, v němž se děti učí, prohlédnout si odborné učebny, výzdobu 
školy i práce dětí,“ uvedl ředitel školy Mgr. Zdeněk Géc. 
 Průvodci návštěvníkům školy byli žáci osmých a devátých tříd. Součástí oslav  
10. výročí trvání školy bude školní akademie, která je připravena na pondělí 28. června 
v místním kinosále. 
 
Klub vojenské historie 
 
 Klub vojenské historie Trutnov – tradiční informovaná jednotka 1. pěšího pluku císaře 
Františka Josefa I. ve spolupráci s Městským úřadem v Trutnově uspořádal v sobotu  
26. června 1999 malou pietní vzpomínkovou akci u příležitosti válečných událostí v Trutnově 
a okolí dne 27. června 1866. 
 
Vzpomínková akce u příležitosti výročí bitvy u Trutnova 27.6.1866 
 

     
 



     
 

     
 
 Podle programu se po deváté hodině zformovala před budovou Muzea Podkrkonoší 
uniformovaná jednotka trutnovského Klubu vojenské historie spolu s třemi dalšími 
skupinami, které přijely jako hosté. Společně pak navštívily všechny uniformované skupiny 
expozici MP, která bohatě a zajímavě informuje o bojích u Trutnova 27. června 1866 na řadě 
obrazů, fotografií a vystavených dobových zbraních. 
 Před jedenáctou hodinou připochodovaly uniformované jednotky na Krakonošovo 
náměstí a seřadily se na jeho západní straně poblíž pamětní desky zasazené v dlažbě, která 
připomíná svým datem události kolem tzv. Trutnovské zrady. Tehdy Prusové, kteří  
bez zajištění tábořili na náměstí, utrpěli porážku, když Rakušanům dorazily posily. Z tohoto 
neúspěchu pruské velení obvinilo trutnovské obyvatelstvo, které údajně za bojů na náměstí, 
lilo z oken na Prusy vařící vodu a olej a také prý na ně střílelo. Jako odplatu odvedli Prusové 
z místa, které označuje deska, purkmistra D.Rotha a 18 rukojmí z řad trutnovských občanů  
do Hlohova, kde byli v těžkých podmínkách drženi až do svého návratu 13. září. 
 Na památku této události potom přátelé vězněných každoročně natírali datum na desce 
27.6.1866 černou barvou v den jejich odvlečení a bílou barvou 13. září, v den jejich návratu. 
 
 Právě v těchto místech 26. června 1999 promluvili k nastoupeným uniformovaným 
jednotkám PhDr. Vladimír Wolf a starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec. Ten také provedl 
přehlídku čtyř skupin uniformovaných jednotek. Slavnost na náměstí byla ukončena čestnou 
salvou z pušek a dvěma výstřely z kanonů (ze zbraní, které se z války 1866 dochovaly a jsou 
pečlivě udržovány členy KVH v Trutnově). 
 Účastníci pietní slavnosti, uniformované jednotky, potom obešly náměstí a Palackého 
ulicí na návrší Gablenze, někdejšího Šibeníku, s mohutným památníkem gen. Gablenze, 
vítěze bitvy u Trutnova. Projev Petra Kopeckého (člen trutnovského KVH) a čestná 
trojnásobná salva ukončily dopolední slavnost. Ta pokračovala odpoledne u kaple sv. Jana 
Křtitele na Janském vrchu, kde byl položen věnec k uctění památky padlých. 



 Účast trutnovských občanů byla velká. Památky prusko-rakouské války, pečlivě 
udržované i členy KVH, nás nutí i po tolika letech k zamyšlení. 
 
Mezinárodní fotbalový turnaj starších žáků 
 

     
 

     
 
 Ve dnech 26. a 27. června se uskutečnil na trutnovském fotbalovém stadiónu už 
posedmé mezinárodní mládežnický turnaj v kopané. Startovaly na něm celky FC Eintracht 
Schwerin (Německo), Pont Ste Maxence (Francie), Výběr okresu Walbrzych (Polsko), 
Lokomotiva Trnava (Slovensko), Dukla Praha a Výběr okresu Trutnov. Starší žáci Trutnovska 
by měli obhajovat druhé loňské místo. Přímo z Trutnova byli nominováni Bernasinski (HSM), 
Přívratský, Tesner, Král, Dvořák, Finger (Trutnov) a Baťa (HSM). 
 Roli favorita splnili stoprocentně fotbalisté Walbrzychu (vyhráli i předchozí dva 
ročníky). Letos neobdrželi dokonce ani branku. Druzí byli Němci. Trutnovští skončili  
na předposledním – byli pátí. 
 Turnaj, který sledoval mj. i senátor Šubrt, byl dobrou propagací i města Trutnova. 
Turnaj zahájil zástupce starosty Mgr. Tomáš Hendrych. 
 Tým Trutnova zvítězil jen jednou nad Duklou Praha (4:0) a remizoval s Francouzi  
a Slováky. 
 
 
 
 
 
 
 



DDM – 4. ZŠ 
 

     
 

     
 
 Závěrem školního roku (28.6.) uspořádal DDM společně se 4. ZŠ R. Frimla  
ve sportovní hale školy v 16.30 hod. Akademii, na níž se rodičům a hostům úspěšně 
představili při tělocvičných vystoupeních žáci školy. 
 
Ice Protection 
 
 Velkou předprázdninovou diskotéku připravila skupina Ice Protection ve spolupráci  
se Společností Duha, Nadací pro děti postižené mozkovou obrnou 27. června s heslem 
„Nemysli jen na sebe“ v Národním domě od 14.00 hodin. Program byl zpestřen řadou soutěží. 
 Výtěžek akce je určen postiženým dětem. 
 
Příprava programového kalendáře 2000 
 
 Koncem června vyzvalo město všechny zájmové aktivity ke spolupráci při přípravě 
programového kalendáře kulturně-společenských akcí pro rok 2000. Návrhy třeba podat  
do 31.8.1999 na MěÚ. 
 
Prodloužení poskytovaných služeb (?) 
 
 Město má eminentní zájem, aby trutnovské obchody fungovaly bez zkrácené pracovní 
doby – aby neotvíraly až v 9 hodin, měly Dlouhou polední přestávku a zavíraly už v 17 hodin. 
Těm obchodníkům a podnikatelům, kteří trvale prodlouží dobu poskytování služeb, nabízí 
bezplatnou inzerci v RL. 



 
 
MUDr. Jiří Blecha, CSc. 
 
 V červnovém čísle Radničních listů se občanům Trutnova představil další člen MR 
primář MUDr. Jiří Blecha, CSc. 
 „Narodil jsem se 20.7.1940 v Praze. Vysokoškolská studia jsem absolvoval  
na lékařské fakultě Karlovy univerzity v Hradci Králové v roce 1963. Po základní vojenské 
službě jsem nastoupil v roce 1964 na chirurgické oddělení v Pardubicích. V roce 1965 jsem se 
stal na základě konkurzního řízení sekundárním lékařem na chirurgické klinice  
prof. MUDr. J. Procházky v Hradci Králové. V roce 1972 jsem složil II. atestaci z chirurgie, 
byl jsem jmenován odb. asistentem v oboru chirurgie a stal jsem se tajemníkem katedry 
chirurgie. V roce 1973 jsem pracoval 9 měsíců jako expert ministerstva školství v Kuvajtu. 
V roce 1976 jsem vyhrál konkurz na místo primáře chirurgického odd. nemocnice v Trutnově, 
kde pracuji dosud. V roce 1989 jsem složil nástavbovou atestaci z cévní chirurgie a v roce 
1996 jsem obhájil kandidátskou disertační práci a stal se kandidátem lékařských věd. Jsem již 
druhé funkční období členem výboru České chirurgické společnosti, dále členem International 
College of Surgeousa, členem European Society for Vascular Surgery. 
 Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Jsem ženatý, mám dospělého syna  
a dceru, vnuka a vnučku.“ 
 
Úrazy při koupání 
 
 O kladech i záporech léta a dovolených se MUDr. Jiří Blecha, CSc. Rozepisuje v RL 
v článku Léto s úrazy. Upozorňuje především na úrazy krční páteře, zejména krční části 
míchy – dochází k nim při letním koupání, při skocích po hlavě do mělké vody. 
 Jak se takovému úrazu vyvarovat? Nikdy neskákat do vody o neznámé hloubce. 
Tragické bývají následky (při přežití) – ochrnutí všech čtyř končetin a trupu. 
 
Šipky na pěší zóně 
 

     
 
 30. června od 10 hodin probíhá na Horské ulici (v centru města) akce „Šipky  
za vysvědčení.“ Firma W Sport nabízí dětem možnost vyzkoušet si šipkařskou dovednost. 
Jsou připraveny i pěkné ceny. (Zúčastnilo se na 200 dětí.) 
 
 
 



Bezpečnostní akce na konci školního roku 
 
 Dopravně bezpečnostní akce trutnovské policie zaměřená především na bezpečný 
provoz v místech blízkosti škol bude probíhat nejen v den ukončení školního roku, ale ještě  
i první červencový týden při odjezdech na dovolené. 
 
Radniční listy č. 6 
 
 O životě Trutnova v červnu informují Radniční listy z 30.6. Zabývají se např. čistotou, 
zelení a pořádkem ve městě (Ing. Horynová), jednáním vedení města s podnikateli  
(Mgr. Hendrych), jednáním městských orgánů (MR a MZ), matričními událostmi, prodejem 
domů v Trutnově, dopravní problematikou, životním prostředím Trutnova (pojízdné sběrny 
nebezpečného odpadu), ochranou spotřebitelů, sezónou v Dolcích, nabídkou psů z útulku 
v Poříčí, městským iformačně-orientačním systémem. 
 Vložený dvoulist RL zveřejňuje kulturní nabídku na červenec a srpen. 
 
Nezaměstnanost v červnu 
 
 Jaký byl stav nezaměstnanosti v okrese a v okresním městě Trutnov k 30.6.?  
Na okrese se ucházelo o práci 3 861 osob – míra nezaměstnanosti 5,90 %. V oblasti Trutnova 
2 555 osob s mírou nezaměstnanosti 6,73 %m, v Trutnově samém 1 228 (z toho 613 žen) 
s mírou nezaměstnanosti 7,01 %. 
 V celkovém počtu uchazečů o zaměstnání převažují trvale dělníci (2 127 – 55,1 %).  
O práci se ucházelo 1 962 žen a 1 899 mužů. 696 občanů se změněnou pracovní schopností (ti 
nacházejí práci velmi obtížně) tvořilo 18 % z celkového počtu uchazečů o práci. 
 V 1. pololetí 1999 se nově jako uchazeči o práci evidovalo 3 561 občanů (o 45 % víc 
než ve stejném období 1998). Počet evidovaných uchazečů se oproti stavu na konci roku 1998 
zvýšil o 359 (o 10,3 %) a míra nezaměstnanosti z 5,35 na 5,90 %. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1 915 uchazečům o zaměstnání (49,6 % z jejich 
celkového počtu). Od počátku roku bylo na hmotném zabezpečení vyplaceno 27,797.000 Kč. 
 Na veřejně prospěšných pracích, organizovaných na základě dohod úřadu s obcemi  
a charitativními organizacemi bylo umístěno 62 osob. Do rekvalifikace bylo zařazeno  
6 uchazečů. Odborná praxe byla zabezpečena pro 41 absolventů středních a vysokých škol. 
S příspěvkem úřadu práce vzniklo 22 nových pracovních míst. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  



Kulturně společenské akce v červenci 
 
 Kam v Trutnově v létě 1999 za zábavou, kulturou, poznáním a do společnosti? 
9.-11.7. Sraz motorkářů s doprovodným programem. Pořadatel: Trutnovská kulturní a 
sportovní a.s. Bojiště. 
19.-23.7. Prázdninové toulání. Akce pro děti – týden výletů po našem kraji. Pořadatelem Dům 
kultury Trutnov. (Výlety s cílem Josefov – pevnost, Jaroměř – historické lokomotivy, Babí – 
pevnostní bunkry, Úpice – hvězdárna, Bozkov – jeskyně. Spojeno s koupáním. Cena 
týdenního prázdninového toulání 750 Kč.) 
24.7. Křest CD. Hudební podvečer při příležitosti křtu nového CD Josefa Lábuse „Zrcadlo 
mistra Matyáše.“ Pořadatel: Country club Bonanza. V prostoru před Bonanzou Na Nivách  
od 17 hodin. 
31.7. Rodeo. Podvečer s hudební country skupinou z Hradce Králové. Pořadatel: Country club 
Bonanza v prostoru před klubem od 14 hodin. 
 
 Letní kino Na Bojišti promítá každý pátek vždy po setmění. Vstupné 45 Kč. Možnost 
občerstvení u kiosku vždy již hodinu před představením. Pořadatel: Trutnovská kulturní  
a sportovní a.s. 
 
Odeon club 
 Odeon club Poříčí připravil na červenec 2.7. Večer s Barberem (celý večer druhý drink 
zdarma, ženy vstup zdarma). 3.7. New Oldies párty. 7.7. Disko show (vstup zdarma). 9.7. 
Jack Danielś (ženy vstup zdarma). 10.7. párty Radia Černá hora. 14.7. Disko show (vstup 
zdarma). 16.7. Excalibur (mistr světa v break dance). 17.7. Erotic párty. 21.7. Disko show 
(vstup zdarma). 23.7. Southern komfort (ženy vstup zdarma). 24.7. Victoria night (vstup 
zdarma). 28.7. Disko Show (vstup zdarma). 30.7. Garone (ženy vstup zdarma). 31.7. Disko 
show (ženy vstup zdarma). 
 
Červencové výstavy: 
2.7. Kulturní památka – živoucí část města. Pokračování výstavy fotografií a dokumentů  
o provedených pracech na opravě kaple sv. Jana Křtitele v letech 1990-99. Pořadatel: MěÚ 
Trutnov. Otevřeno denně 10-17 hodin. 
Do 30.7. Vladimír Komárek – Obrazy (pokračování výstavy). Galerie města Trutnova. 
Otevřeno úterý-pátek 9.30-16.30 hod., sobota 9.30-15.00 hod. 
Do 20.7. Pramen v poušti. Pokračování výstavy obrazů Aleny Kordíkové v galerii Lada. 
Otevřeno pondělí-pátek 8.30-17.00 hodin. 
Výstavu „Z domácností našich předků“ připravilo MP ve dnech 2.7.-3.10. 
Dům kultury připravuje už 19. ročník slavností komorní hudby ve dnech 19.-29. září s velmi 
hodnotným programem. 
 
 Na 2. pololetí 1999 připravil Dům kultury časový přehled kulturně společenských akcí 
plánovaných v Trutnově. 
 Přehled byl sestaven z dostupných informací od jednotlivých pořadatelů – MěÚ, DK, 
GMT, MP, ZUŠ, Prodejní galerie Lada, Radomír a Martin Matyskovi, Mykologický kroužek, 
Český zahrádkářský svaz v Horním Starém Městě, Musica antiqua, Krakonoška, Durabo, 
Chorea corcontica, Geronimo, Spolek podkrkonošských výtvarníků, Trutnovská kulturní  
a sportovní a.s. 
 Divadelní předplatné na sezónu 1999/2000 nabídne sedm zajímavých představení – 
měsíčně od října do dubna. Cena předplatného 600 Kč. 
 



Výstava Muzea Podkrkonoší „Z domácností našich předků“ 
 

     
 

     
 
 Zajímavou výstavu „Z domácností našich předků“ připravilo Muzeum Podkrkonoší  
ve dnech 2.7. až 31.10. Expozice dokumentuje, jak uvedla při zahájení ředitelka MP  
PhDr. Milada Ryšánková, běžný život našich babiček a dědů, co se tehdy používalo k chodu  
a k údržbě domácností. 
 Na vernisáži 1.7. promluvil městský kronikář Antonín Just. „Bohatá činnost MP, které 
už tradičně výrazně ovlivňuje kulturní dění města, má své dnešní pokračování zajímavou 
výstavou. Ta dává zasvěceně nahlédnout – pečlivě připravená pracovníky muzea – do světa 
předmětů a nástrojů denního života našich rodičů a prarodičů na konci minulého a  
v 1. polovině 20. století. 
 Nacházíme se v této chvíli ve starobylých prostorách budovy, jejíž počátky sahají  
do 13. století. V místech někdejšího románsko-gotického hradu, přestavěného v 16. století na 
renesanční zámek a v polovině 19. století na školu, se tísnilo od roku 1927 až do roku 1949 
muzeum spolu se školou pro ženská povolání. 
 Jsme – jako by to někdo záměrně narežíroval – právě v místech, kde se ještě před 50 
lety nacházela cvičná kuchyň zmíněné rodinné školy, vybavená pro praktickou výuku vaření  
a domácích prací potřebnými dobovými předměty a nástroji. Některé z nich s mnoha dalšími 
zajímavými z bohatých sbírek muzea nabízí k zhlédnutí práce dnešní výstava. 
 Přejděme ale už k ní samé. Upoutá např. umně barevně zdobená sada hrníčků (jeden 
z nich s obrázkem trutnovského náměstí), které ale jistě sloužily více pro parádu než denní 
užívání. Jsou vystaveny s porcelánovými figurkami svatých, andělíčků, dětí a zvířátek  
ve skleníku, který třebas prostý, mívali skoro v každé rodině. Běžný nápoj, kafé z různých 
náhražek kávy, se pilo z jiných, obyčejných a větších kameninových nebo plechových hrnků, 
tzv. kafáčů. Toto kafé bývalo jen občas, o svátcích, vylepšováno několika semletými zrnky 
pravé kávy. Kafemlejnek nechyběl v žádné domácnosti, i když se v něm mlelo po většinu 
roku jen upražené žito. 



 Některých z vystavených předmětů domácností, např. talířů, různých nádob a forem  
na vaření a pečení jako by se čas skoro nedotkl, pomineme-li jiný tvar, celkové provedení. 
Důležitější než vnější vzhled však býval obsah, co bylo v nich a aby toho bylo i dost. 
 K zařízení domácností patřilo i různé plechové nádobí, některé už vylepšené 
zesíleným železným dnem – mísy, džbánky, baňky. Na výstavě najdeme ale i velké noční 
vázy, jak se eufemisticky říkalo nočníkům, užívaným i dospělými. Bývaly zastrčeny pod 
postelí, aby se nemuselo v noci běhat na záchod, který býval nejednou venku mimo vlastní 
obydlí. 
 K vybavení domácností (z množství předmětů z muzejních depozitářů bylo možno 
instalovat jen část) patřily i zouváky, usnadňující zouvání bot, sekáčky upevněné na prkýnku 
(dnes znovu ale už z nerez oceli nabízí reklama v televizi), lampy, lucerny, baterky, brýle, 
teploměr. Nechybí ani máselnice, formy na máslo, lis na tvaroh – vše potřebné při zpracování 
mléka, které bylo důležitým zdrojem výživy. 
 V žádné domácnosti se naši předkové neobešli přirozeně ani bez pomocníků při praní, 
které patřilo k hodně namáhavým činnostem. Cesta od primitivního odstraňování špíny 
z prádla přímo u vody (přešlo i do naší historie, když si kníže Oldřich odvedl svou Boženu 
rovnou od potoka, v němž prala prádlo) vyústila ve valše a pračkách, např. kyvadlových a 
bubnových. Rovněž žehlení a mandlování, při němž se prádlo „válelo,“ bývalo vždy nelehkou 
záležitostí. 
 Čím uzavřít naše malé povídání? I když tvůrci a uživatelé především těch starších typů 
němých pomocníků v domácnosti už nejsou mnohdy mezi námi, přetrvávají přesto trvale 
v nich. Připomíná je i naše výstava, která je takovým vděčným ohlédnutím do minulosti 
techniky bezprostředně spojené s potřebami denního života našich předků a která je zároveň  
i vyjádřením úcty a obdivu k těm, kteří svými výtvory přetvářeli svět a přizpůsobovali ho 
lidským potřebám.“ 
 
V MHD se jezdí levněji 
 
 Od 1. července se jezdí v Trutnově městskou hromadnou dopravou levněji tím, že 
došlo dohodou města a společnosti Osnado k zavedení nového tarifního systému do dvou 
pásem. To pro většinu cestujících znamená snížení jízdného ze sedmi korun na pět. Vyšlo  
se tak vstříc cestujícím v MHD. Snížena byla i cena měsíčních jízdenek. (Sedmikorunovou 
jízdenku si musí zakoupit ti, kteří pojedou více než pět zastávek.) 
 „Dopravní společnost Osnado i trutnovská radnice si od tohoto kroku slibují oživení 
zájmu o městskou dopravu a také snížení nebývalého vysokého počtu černých pasažérů,  
pro něž je ušetření sedmi korun neodolatelným lákadlem,“ uvedl při této příležitosti ředitel 
Martin Bělovský. 
 Ve všech autobusech MHD byly instalovány palubní počítače, které na jízdence 
zaznamenají nástupní stanice. 
 
Prodloužení provozní doby 
 
 Někteří trutnovští podnikatelé již pochopili výzvu radnice, aby především v centru 
města v zájmu rozvoje cestovního ruchu prodloužili ve svých zařízeních provozní dobu. 
 Prodloužení provozní doby o jednu hodinu do 18 hodin je však jen začátkem. 
„Nemyslím si, že je to konečná hodina,“ zdůrazňuje starosta Mgr. Ivan Adamec.“ Pořád mám 
představu, že Trutnov musí žít především z turistického ruchu. Návštěvníci sem přijíždějí 
pozdě odpoledne, když se vracejí od vody, z výletů po horách nebo např. z Adršpašsko-
teplických skal. Proto ani osmnáctá hodina není zrovna ideálním časem. Turistům bychom 
měli nabídnout otevřené obchody, aby tady nechali peníze.“ 



 Trutnovská radnice chce tomu všemu pomoci např. i zatraktivněním Krakonošova 
náměstí, kde by měly v sobotu dopoledne hrát různé kapely, vystupovat soubory se 
zajímavými pořady. 
 Aby mohly být takové akce na náměstí realizovány, dojde patrně k přesunu většiny 
svatebních obřadů ze Staré radnice do Koncertní síně Bohuslava Martinů na Úpické. 
 
Koupání 
 
 Trutnované se už těší na zahájení provozu nového letního koupaliště. V rekreačním 
rybníku Dolce má hygiena ke kvalitě vody výhrady – po vykoupání je třeba osprchování. 
 
Splynutí škol SPŠ a COP 
 
 Ke splynutí škol Střední průmyslové školy a Centra odborné přípravy dochází  
od 1. července 1999. Název už nově vzniklé školy je Střední průmyslová škola a Střední 
odborné učiliště Trutnov. Vzdělávací nabídka nově utvořeného subjektu zahrnuje tříleté 
učební obory pro získání výučního listu a čtyřleté studijní obory zakončené maturitní 
zkouškou v oblastech strojírenství, elektrotechniky a automatizace. 
 Absolventi učebních oborů se studijními předpoklady mají možnost získat maturitní 
vysvědčení ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém či večerním nástavbovém studiu. 
 Teoretické vyučování probíhá u studijních oborů slaboproudá elektrotechnika 
v budově ve Školní ulici, u učebních a studijních oborů v oblasti strojírenství v budově 
Horská 59 v DSM, u ostatních oborů v areálu budov bývalého COP na Horské. Praktické 
vyučování na odloučeném pracovišti v Mladých Bukách. Žáci vyšších ročníků procházejí 
praktickým vyučováním též na pracovištích spolupracujících firem regionu. Žákům je 
smluvně zajištěno ubytování a stravování. 
 Žáci strojírenských oborů mají možnost získat svářečský průkaz, všichni žáci pak 
možnost řidičský průkaz skupiny A, B, M. 
 
 V 1. pololetí roku 1999 došlo na okrese Trutnov k 70 požárům. V Trutnově k 22 
požárům s přímou škodou 272.000 Kč. Uchráněná hodnota 57,325.000 Kč. 
 
Zrušení bytového pořadníku, tržní nájemné, trh s byty 
 
 Nabídkou prvních tří městských bytů začala trutnovská radnice realizovat nově 
schválenou vyhlášku. Od 1. července přestal platit bytový pořadník. 
 Podle starosty Mgr. Adamce se ve městě uvolní asi 120 bytů ročně. Kromě sociálních 
případů, na které vyhláška pamatuje zvláštním ustanovením, mají nyní všichni žadatelé o byt 
možnost zúčastnit se výběrového řízení o uvolněný byt podle přesně stanovených kritérií. 
 „Zájemci u nás podají přihlášku, která musí obsahovat náležitosti dané vyhláškou. 
Půjde vlastně o soutěž obálkovou metodou o výši měsíčního nájemného. Jako pojistku si 
město přitom vymezilo povinnost zaplacení prvních tří nájmů najednou. (Vyvolávací cena  
se bude rovnat regulovanému nájemnému.) 
 Smyslem souboru nových vyhlášek je nastartovat v Trutnově tržní nájemné a uvolnit 
situaci na trhu s byty. 
 Pokud jde o prodej bytů (seznam objektů z prodeje vyčleněných bude vypracován), 
chce město raději prodávat obytné domy jako celky, nikoliv po jednotlivých bytovkách, ať již 
kvůli jejich budoucí správě či majetkovým záležitostem. 
 V první etapě bude snaha prodat výhradně bytové domy mimo historické centrum.  



Do podzimu má být vypracován seznam objektů, kterých se prodej nebude týkat (domy 
v městské památkové zóně, domy s nebytovými prostory – z těch má město nezanedbatelné 
příjmy, tvoří téměř polovinu příjmové části rozpočtu a nelze se jich proto zbavovat.) 
 
Tvrdší tresty pro hanobitele trutnovských židovských památek 
 
 Trestnou činnost motivovanou rasismem a xenofobií nelze podceňovat ani tolerovat. 
Platí to i o Trutnově, kde loni na podzim zhanobili a vandalsky poškodili židovské památky 
čtyři skinheadi. 
 Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o udělení přísnějších trestů pro ně. Okresní 
soud v Trutnově je postihl mírně – do vězení odsoudil jen mladistvého Martina Housera a 
ostatním dal jen podmínku. Nyní byli odsouzeni k nepodmíněným trestům od 8 do 18 měsíců 
vězení. Proti tomuto rozsudku se už nelze odvolat. 
 „Jednání mladíků je nebezpečné. Rodiče v jejich výchově selhali. Umožnili jim 
obklopovat se materiály prohlubujícími nacistickou ideologii, stali se z nich stoupenci hnutí 
skinheads. Jen pohrůžkami trestem se u obžalovaných nápravy nedosáhne,“ uvedl žalobce. 
 Mladíci přechovávali doma nahrávky s rasistickými texty, rozsáhlé sbírky nášivek  
a součástí nacistických uniforem, dokumenty a literaturu o fašismu. Kvůli rasistickému 
smýšlení a násilnostem měli problémy i v učilištích. Houser byl např. v jiném procesu souzen 
za napadení Roma a za to, že si na internátě pověsil na zeď obraz Hitlera a hajloval před ním. 
 Před soudem se ho zastával otec, který mj. uvedl: „Na tom, že si přinesl obrázek, nic 
není. Zabavenou literaturu měl ode mne. Poté, co skončil u soudu kvůli tomu, že na úzkém 
místě vrazil do Roma, přestal věřit ve spravedlnost v zemi… Úcta k mrtvým je v jeho rodině 
posvátná…“ Verdikt soudu otec komentoval vulgárními výrazy. 
 „Obžalovaní nebyli opilí ani nejednali v náhlém impulsu. Plánovitě a systematicky 
postupovali městem od jedné židovské památky k dalším a ničili je,“ zdůraznil předseda 
odvolacího senátu. 
 Odsouzení stříkali na pomníky sprejem nápisy Smrt Židům a Jude raus. Připojili 
židovské hvězdy na šibenici a hákového kříže. Vyvrácením jedenačtyřiceti náhrobků 
způsobili Trutnovu škodu ve výši 34 000 Kč. Tu jim soud nařídil uhradit. 
 
Pavel Pokorný, farář církve českobratrské evangelické, odchází z Trutnova 29.6. 
 

     
 



                                        
 
 Po čtrnácti letech pobytu v Trutnově odchází evangelický farář Pavel Pokorný na nové 
působiště. Se známou osobností města a regionu se s ním přátelsky rozloučili představitelé 
města. V obřadní síni Staré radnice mu srdečně poděkoval za jeho činnost, i veřejnou, starosta 
Trutnova Mgr. Ivan Adamec. 
 „Konkrétní náplň života vidím ve vytrvalé práci s dětmi a mládeží. Nejen od stolu, ale 
i přímo v terénu, v ulicích, mezi paneláky, kde jsou nejohroženější. Přál bych Trutnovu, aby 
se mu právě v tom dařilo. 
 
Letní soutěž novin Trutnovsko 
 
 Na období letních prázdnin vyhlásily noviny Trutnovsko velkou letní soutěž na téma: 
Fotografie z letošních prázdnin. Hlavní cenou v soutěži je fotoaparát Canon Prima BF-8. 
 
Krakonoška – Václav Hátle 
 
 Letní koncert městské dechové hudby Krakonoška se konal 1. července na 
Krakonošově náměstí od 16 hodin. Přítomen byl bývalý dirigent Krakonošky Václav Hátle, 
který nyní žije v Kolíně. 
 
Sun Dance ´99 
 

     
 
 Velká letní taneční show Sun Dance ´99 se uskutečnila 3. července od 20.30 hodin  
pod cirkusovým stanem, umístěným na parkovišti vedle soudní budovy naproti OkÚ. Je to 
znovu akce Radia Černá Hora, která tu v podobném prostředí proběhla před rokem  
při oslavách 5. výročí vzniku tohoto Rádia. Program byl bohatý – taneční skupina T-Bass, 
pěvecké a taneční soutěže, soutěž o nejkrásnější dívku večera. 



 
Elektrárna Poříčí – odstávky sítí 
 
 ČEZ, a.s. Elektrárny Poříčí oznámily pravidelné plánované odstávky sítí:  
od 3. do 12. července u parních sítí (převážně Trutnov-Poříčí, Trutnov-HSM) a  
od 7. do 16. července u horkovodních sítí Trutnov. (Alespoň si uvědomíme, jaká výhoda je 
dobře fungující centrální teplofikace.) 
 
Nové koupaliště po kolaudaci 
 
 Na 12. července se připravuje slavnostní otevření nového letního koupaliště (pondělí). 
Je však možné, že zkušební provoz začne už o víkendu. 
 Po 18 letech se občané dočkali. Musí být, jak uvedl starosta Mgr. Adamec, trochu 
shovívaví především k nedostatku zatravněných ploch, k nimž dojde až na podzim, protože 
současné vegetační období není pro budoucí kvalitu trávy podle odborníků nejvhodnější. 
 Nové koupaliště umožní i večerní společenské akce – kromě základního osvětlení je 
osvětlena ze své spodní části i vodní plocha bazénů. 
 
Unie svobody 
 
 Od začátku července je otevřena každé pondělí a středu od 14 do 16 hodin kancelář 
Unie svobody na adrese: Trutnov, Národní 171. 
 
Motorkářský sraz Na Bojišti 
 

     
 

     
 
 Na dny od 9. do 11. července je připraven v areálu Na Bojišti II. Motorkářský sraz. 
Očekává se účast 300 motorkářů (loni 150). 



 Program začne v pátek ve 12 hodin dětským odpolednem – pro děti se uskuteční 
zajímavé hry a soutěže, starší z nich se budou moci projet na malých motorkách.  
V 18.30 hodin zahájí večerní program trutnovská kapela Dračí ulička, následovat budou 
motorkářské soutěže. Ve 22.00 hod. bude v letním kině promítnut americký film 8MM.  
Na závěr dne vystoupí pražská kapela Boodhill. Až do rána bude pokračovat zábava  
při reprodukované hudbě. 
 V sobotu dopoledne kolem 11. hodiny projedou motorky městem. Na odpoledne jsou 
připraveny motorkářské soutěže. Od 18 hodin zahájí hudební blok brněnská kapela ZZ TOP 
revival band. Ve 21 hodin začne soutěž Miss Mokré tričko. Půlnoční striptýz ukončí večerní 
program. Neděle je vyhrazena odpočinku a odjezdu jednotlivých aktérů 2. Motosrazu.  
 
 Přírodní areál Na Bojišti je nyní pěkně upraven a akce, které tu probíhají a jsou 
připravovány, obohacují kulturně společenský život města. 
 
Slavnostní otevření nového koupaliště 
 

     
 

     
 

     



     
 
 Občané Trutnova se konečně dočkali. Slavnostní otevření nového koupaliště  
se uskutečnilo 12. července 1999 v 16 hodin. 
 Ačkoliv zatažená obloha slibovala spíše bouřku a déšť, davy lidí to nemohlo odradit. 
Nakonec to nahoře dobře dopadlo, počasí se udrželo bez dešťové pohromy a průběh 
slavnostního zahájení městského koupaliště nijak nenarušilo. 
 Program připravilo město s Domem kultury. Zahrnoval: Vystoupení městské dechové 
hudby Krakonoška. Slavnostní projev starosty Trutnova Mgr. Ivana Adamce. Taneční 
vystoupení Break Dance. Módní přehlídka dámské letní kolekce. Taneční ukázka Country 
Step. Prohlídka koupaliště. Koncert country skupiny Jarní vánek. 
 
Projev starosty 
 
 „Vážené dámy, vážení pánové,“ zahájil starosta svůj proslov, „dovolte mi, abych i já 
Vás osobně přivítal na novém koupališti našeho města. 
 Dnešní slavnostní otevření je vyvrcholením letité snahy řady našich spoluobčanů  
o jeho obnovu. Tyto snahy trvaly více než 15 let a teprve městské zastupitelstvo před dobou 
relativně krátkou, asi před dvěma lety, rozhodlo o jeho realizaci. A aby situace nebyla pro 
tehdejší zastupitele tak jednoduchá, rozvinuly se další dohady, tentokrát o umístění nového 
koupaliště. Nakonec zvítězila tradice a nové městské koupaliště bylo realizováno  
na původním místě, které se dříve nazývalo Pacovy louky. 
 Původní plovárna byla otevřena v květnu 1933, tedy před 66 lety. Vodní plocha 
dosahovala rozměrů 3 200 metrů čtverečných. 
 Voda byla čerpána z místní studny a její teplota dosahovala přibližně 8-9 stupňů 
Celsia. Po napuštění tedy záležitost pro otužilce. 
 Koupaliště sloužilo obyvatelům Trutnova až do počátku 80. let, kdy bylo 
z technických důvodů postupně uzavřeno. Poslední sezóna proběhla v roce 1984. 
 Dnešní den, 12. červenec 1999, se zapíše do historie našeho města. Podařilo se odvést 
velký kus práce ke zlepšení kvality života obyvatel našeho města. Názor všech nás, kteří 
chtěli obnovu koupaliště, definitivně zvítězil. 
 Současná plovárna je zcela jiná, než ona historická. Nové zařízení splňuje všechny 
přísné či nejpřísnější technické normy současné doby. Pod bazény se nachází v pravém slova 
smyslu továrna na úpravu vody. 
 Protože léto v Trutnově je krátké, voda je předehřívána pro rekreační a dětský bazén. 
Celou řadu dalšího vybavení či technických vymožeností nebudu popisovat, ostatně vidíte je 
sami. Dnes bohužel možnosti příhřevu nemůžeme využít, protože odstávka topných systémů 
elektrárny to tento týden neumožňuje. 
 Vlastní stavba plovárny trvala rok, stála město cca 63 miliony korun. Některé práce 
budou pokračovat i po skončení provozní sezóny, hlavně povrchové úpravy. V příštím roce  



se snad budeme konečně radovat z travnatých ploch, které jsou nyní nahrazeny pískem  
ze zcela prostého důvodu – nestačily narůst. Případné další investice do zařízení určitě budou 
předmětem jednání MR a MZ. 
 Na závěr svého krátkého vystoupení bych chtěl poděkovat všem, kteří se na výstavbě 
podíleli. Projekční kanceláři Turek Tomek Vavřín, stavební firmě Vodohospodářské stavby 
Hradec Králové či řadě dalším subdodavatelům. Poděkování patří i úředníkům MěÚ z odboru 
rozvoje města. 
 Přípitek – Ať slouží obyvatelům města ke všeobecné spokojenosti. Přeji mnoho 
sluníčka a radosti na novém koupališti.“ 
 
Z historie trutnovského koupaliště 
 
 Vraťme se kronikářským ohlédnutím do historie trutnovského koupaliště. 
 V neděli 28. května 1933 bylo v Trutnově na pravém břehu Úpy za areálem 
sportovního stadionu na tehdejších Pacových loukách otevřeno na rozloze o velikosti  
15 000 m2 s velkou slávou (projevy, hudba, ukázkové skoky do vody) městské přírodní 
koupaliště. V pěkném zarámování blízko protékající řekou a zelení návrší Zahradního města 
vznikla po necelém roce výstavby plovárna, která patřila ve své době k nejkrásnějším v kraji. 
Účast 2 000 Trutnovanů při zahájení jejího provozu (odpoledne toho dne jich sem přišlo  
na 3 500) svědčila o významu tohoto zařízení a zájmu občanů o ně. 
 Myšlenka vybudovat v Trutnově koupaliště začala nabývat konkrétní podobu už 
začátkem našeho století. V roce 1915 se jednalo o využití Vávrova rybníka v místech dnešní 
benzinové stanice v Náchodské ulici a louky před ní. V dalších letech se uvažovalo o prostoru 
před dnešním vchodem na sportovní stadion v blízkosti bývalé Ulrichovy papírny. Objevily se 
i návrhy na zřízení krytého halového koupaliště. Nakonec se v 30. letech prosadilo pro novou 
plovárnu dnešní umístění.  
 
 Bazén nového koupaliště v železobetonovém provedení firmou Pittel a Brausewetter 
se dělil na část pro plavce s rozměry 32x50 m a na nízkou hrází oddělenou část pro neplavce 
s plochou 33x48 m. K vybavení bazénu patřila skokanská věž s jedním pěti a dvěma 
třímetrovými můstky v místě doskoku s hloubkou 3,5 m. Dno bazénu se postupně snižovalo 
od 1,5 do 2 m v plaveckém oddělení. V části pro neplavce byla největší hloubka 1,45 m, 
nejmenší 10 cm. Součástí koupaliště byla skluzavka končící nad jednometrovou hloubkou, 
startovní bloky pro závodníky, kovové žebříky k sestupu do vody a při okraji hlubší části 
bazénu pod vodou zavěšené lavice, sloužící k odpočinku pro unavené plavce. 
 Koupaliště s vodní plochou 1/3 ha byl nemyslitelné bez dětského brouzdaliště. To bylo 
přibližně 12 m široké a 16 m dlouhé s vodní hladinou o ploše 196 m2. Největší hloubka  
tu byla 50 cm, nejmenší 20 cm. Brouzdaliště obklopovaly stejně jako velký bazén travnaté, 
částečně i písčité plochy na slunění a míčové hry. Nechyběly záchranářské kruhy, tělocvičné 
náčiní pro vodní hry, osobní váha, sprchy, betonová nádrž na máchání plavek, pitná voda. 
Koupaliště bylo dostatečně vybaveno na severní a západní straně kabinami. K dispozici bylo 
96 rodinných, 46 jednotlivých kabin pro jednu až dvě osoby, 6 hromadných s převlékárnou a 
šatnami pro muže a ženy s 520 uzavíratelnými skřínkami. Občerstvení bylo zajištěno ve dvou 
pavilonech s přístupnou střešní terasou. (Jeden pavilon byl restaurační, druhý nápojový.) 
 
 Ještě rozestavěné koupaliště bylo v zimě 1932/33 využito jako kluziště početně 
navštěvované Trutnovany. Později se bruslilo na ledové ploše přilehlých tenisových kurtů. 
Podle údajů pamětníků tu probíhaly i bruslařské exhibice – v Trutnově se předvedla 
v krasobruslařské show světoznámá Sonja Henie, která sem zavítala po zimních olympijských 
hrách v roce 1936. Koupaliště sloužilo vůbec jako společenské středisko, např. v čase 



karnevalů. Jeho osvětlení zajišťovaly lampy na 4 osmimetrových sloupech v rozích areálu, 
který byl také dobře ozvučen. Pobyt návštěvníkům zpříjemňovala i reprodukovaná hudba. 
 
 Ač se koupaliště nacházelo v těsné blízkosti Úpy, čerpala se voda z hygienických 
důvodů (řeka byla v této části svého toku silně znečištěna a čisticí zařízení by bylo velmi 
nákladné) z nedaleké Rudolfovy studny s teplotou 8-90C. Naplnění bazénu o obsahu 4 000 m3 
trvalo při výměně vody vždy několik dnů – zpravidla čtyři. Zvláštní zařízení při vhánění vody 
do bazénu ji rozptylovalo do sprchové dešťové clony, čímž ji okysličovalo a ve slunečních 
paprscích i přihřívalo. 
 Zřízení koupaliště v Trutnově (sousední Poříčí mělo pěknou plovárnu už od roku 
1895) bylo v době, kdy Dolce teprve budou a malý bazének v Masarykově domě naprosto 
nedostačoval, velkým přínosem pro rekreaci a zdraví Trutnovanů. Na své si tu přišli všichni 
milovníci vody – malé děti, plavci i neplavci (ti tu měli i možnost výuky plavání). 
 Příznačná pro politickou atmosféru doby růstu fašismu 30. let byla (a týkala se i 
nového koupaliště) „tabulková válka“ v Trutnově. Státní nařízení o dvojjazyčném označení 
ulic, veřejných míst, parku a koupaliště i českými nápisy chápala německá radnice, jak 
dokládají soudobé novinové zprávy, jako násilnou čechizaci německého Trutnova, jako 
opatření, které narušuje soužití zdejších Němců a Čechů (tu tvořili ¼ obyvatel města), 
nemluvě už prý ani o tom, že nákladná výměna tabulek s označením zatěžuje obecní 
pokladnu… 
 Skoro půl století sloužilo letní koupaliště plně společenským potřebám města.  
Od 80. let však už byla jeho údržba rok od roku náročnější. Generální rekonstrukce od roku 
1984 nepokračovala – chyběly peníze. 
 
 Do roku 1979 spravovala koupaliště TJ Lokomotiva. V roce 1980 bylo předáno TS, 
které se pokoušely po několik let koupaliště provozovat. Bylo to však stále obtížnější. 
Koupaliště nevyhovovalo hygienickým, bezpečnostním a provozně technickým požadavkům. 
Oba bazény byly v dezolátním stavu, dřevěné šatny napůl rozpadlé. Bylo nutno zbourat  
i skokanský můstek, protože hrozilo, že se pod jeho tlakem zřítí čelní stěna bazénu. 
 V šesti etapách se měla realizovat generální přestavba celého areálu. Realizovaly se 
dvě části: lávka přes Úpu a část provozní budovy. Pro nedostatek peněz se rekonstrukce 
zastavila. 
 
K provozu koupaliště 
 
 Vraťme se ale ještě k novému městskému koupališti z roku 1999. Otevírací doba byla 
stanovena od neděle do čtvrtka od 89 do 21 hodin, v pátek a v sobotu od 9 do 22 hodin. (Dále 
bude upravena podle potřeby). V neděli 18. července přivítala nová plovárna rekordních  
2 500 návštěvníků. 
 Problémem zatím zůstává např. příjezdová komunikace. K areálu koupaliště je zákaz 
vjezdu motorových vozidel. Není možné, aby auta parkující u tenisových kurtů nebo přímo  
u plaveckého areálu blokovala ulici pro případný příjezd vozidel rychlé záchranné služby 
nebo policejních vozidel. U mostu přes Úpu byl už proto umístěn velký květináč, který 
zabraňuje průjezd. Automobilisté mohou využít ploch nepříliš od koupaliště vzdálených, např. 
u hotelu Patria nebo u zimních lázní. 
 
 Komunikace ke koupališti bude definitivně upravena po zastavění a dobudování 
celého areálu, rekonstrukci fotbalového stadionu a tenisových kurtů. 
 Ohlas návštěvníků nového koupaliště je převážně velmi kladný. Připomínky k ceně 
tobogánu, k odpočinkovým plochám a k příjezdové komunikace budou řešeny v mezích 



možností. Pro turistický ruch znamená nové koupaliště mnoho. Trutnov se má právem čím 
pochlubit. (O technickém vybavení koupaliště viz kapitola 11.) 
 
Lední hokej 
 
 V příštím ročníku nejvyšší krajské soutěže ledních hokejistů bude mít trutnovský 
okres opět tři zástupce: Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové. První kolo začne 3. listopadu 
(podle červencového rozlosování). 
 
Hypermarket Kaufland 
 
 Pro připravované otevření hypermarketu potravinářského i nepotravinářského zboží 
Kaufland v prosinci 1999 hledá firma pracovníky. Objekt je budován v HSM v sídlišti Zelená 
louka. 
 
Osnado, s.r.o. 
 
 Po dohodě s trutnovskou radnicí zajišťuje Osnado, s.r.o., autobusové spojení do Dolců. 
Poslední z rekreační oblasti odjíždí denně v 18.42 h. 
 
Klub seniorů 
 
 Na červencové schůzi Klubu seniorů (14.7.) informoval o práci městské policie Karel 
Povr. Přítomen byl (skoro už pravidelně Mgr. Adamec) i předseda komise pro rozvoj a 
výstavbu města Ing. Martin Vokatý. Z připomínek seniorů: lavičky na hřbitově, městské 
divadlo, prostory po staré porodnici a gynekologii. 
 
Dolce 
 
 Rekreační oblast Dolce je i přes nově otevřené lákavé trutnovské koupaliště poměrně 
dobře navštěvována. Jsou tu hlavně návštěvníci z Holandska. 
 
Koupaliště v Trutnově 
 
 Od poloviny července se pružně změnila provozní doba nového koupaliště. V sobotu 
se vstup posune už na devátou hodinu, v pátek a v sobotu bude plovárna otevřena  
do 22 hodin, v ostatní dny do 21 hodin. Návštěvníci se také už dočkají přihřívané vody 
v rekreačních bazénech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zimní stadion 
 

      
 
 V polovině července se začalo na zimním stadionu se stavěním mantinelů, které budou 
provedením odpovídat plně požadavkům doby. 
 
Demolice objektu u křižovatky ulic Gorkého a Na Struze 
 

     
 

     
 
 Na křižovatce ulic Gorkého a Na Struze se začalo s demolicí objektu v souvislosti 
s připravovanou rekonstrukcí silničního průtahu Na Struze. Demoliční práce provádí firma 
BAK Trutnov. 
 
 
 
 



Odchod evangelického faráře P. Pokorného 
 
 Po čtrnáctiletém působení odchází z Trutnova se svou rodinou do Prahy – Střešovic 
evangelický farář Pavel Pokorný, který se svou veřejnou činností trvale vepsal do historie 
města v před i listopadovém revolučním období. 
 Do Trutnova přišel po studiu v roce 1985, vojnu prodělal v zařazení do kategorie 
„morálně narušených,“ pro účast na pohřbu Pavla Wonky postih z KNV v Hradci Králové,  
po „vánočním dárku“ 1988 – zákaz činnosti, ztráta způsobilosti pro výkon duchovenské 
služby až skoro do listopadu, aktivní zapojení do občanského fóra, kterému načas poskytl, 
statečné a zodpovědné veřejné působení v polistopadových událostech. Bude nám chybět. 
 
 Na 20.7. připravil Zepter International v Grandhotelu na Krakonošově náměstí výstavu 
Moderní a zdravá domácnost. 
 
Nabídkové jednodenní zájezdy 
 
 Stále častěji se objevují v našich poštovních schránkách nabídky zájezdů do různých 
míst regionu za celkem přijatelné ceny – kolem stokoruny, slibující dopravu autobusem, 
prezentační akci pořádající firmy, oběd, exkurzi, ochutnávku, možnost nákupu, procházku  
po historických pamětihodnostech místa. 
 
Dolce 
 
 Rekreační oblast Dolce láká návštěvníky rozšířeným kempem, nabídkou chatiček a 
míst pro karavany či stany, celoročním provozem, pobavením (vinárna, restaurace, diskotéky) 
a sportovním vyžitím (minigolf, volejbal, nohejbal, vodní šlapadla, lodičky aj.). 
 V parných dnech dosahuje návštěvnost až tisícovky lidí za den. 
 
Megamarket Prima 
 
 Pro stavěný nový megamarket Prima v místech bývalého OSP na Horním Předměstí 
hledá společnost Ahold CZ (Czech Republic) pracovníky. 
 
Výstava Svět květin (?) 
 

     
 
 I když do zahájení výstavy Svět květin zbývá ještě měsíc, mají zahrádkáři trutnovské 
ZO starostí nad hlavu. Dosavadní užívaný sál v bývalém Texlen klubu se stal soukromým 
majetkem a je využíván pro prodej koberců. Byly obavy o budoucnost výstavy. Řešení  



se však našlo. Podle nové předsedkyně ČZS Trutnov 2 Yvetty Veselé se podařilo zajistit 
potřebné prostory ve Zvláštní škole a Pomocné škole v HSM, jídelnu a přilehlou zahradu, 
která navazuje na fotbalové hřiště. Výstava Svět květin bude – letos už po dvaadvacáté. 
 
Pivovar 
 
 Starost s odbytem piva trochu zmírňují i trutnovskému pivovaru Krakonoš tropická 
červencová vedra. 
 
Dálnice nebo rychlostní silnice? 
 
 Podle vládního návrhu z 21.7. k rozvoji dopravních sítí do roku 2010 by měla být 
komunikace číslo 11 z Prahy přes Hradec Králové na Jaroměř budována jako dálnice D 11  
a z Jaroměře přes Trutnov na státní hranici s Polskem jako rychlostní silnice R 11. S tímto 
návrhem OkÚ a MěÚ Trutnov naprosto nesouhlasí a podnikají kroky k jeho změně. 
 
Členové KVH v Bad Urachu 
 
 23. července odjela do německého Bad Urachu pětadvacetičlenná delegace Klubu 
vojenské historie Trutnov – mezi nimi byl i starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec, aby se 
zúčastnili třídenních oslav 250. výročí tzv. Ovčáckého běhu. 
 Trutnovský Klub voj. historie se už loni zúčastnil v Bad Urachu oslav 250. výročí 
založení střeleckého spolku a 25. výročí založení Historische bűreger wehre. Její členové 
navazují na tradici občanské gardy z roku 1848. Německý klub je podle sdělení Petra 
Kopeckého založen na tradici jedné historické jednotky a jeho členové chodí oblečeni 
v historických uniformách z roku 1848 a město jim zapůjčuje dobové zbraně, které jsou jinak 
uloženy na radnici. (Členové trutnovského KVH se oblékají do vlastnoručně ušitých uniforem 
rakouského historického pěšího pluku císaře Františka Josefa.) 
 Ovčácký běh je připomínka doby, kdy se v okolí Bad Urachu chovalo mnoho ovcí. 
Slavnost je každoročně obohacena řadou zajímavých soutěží. 
 Členové KVH byli za svého německého pobytu součástí velkého historického průvodu 
25.7. O jeho velikosti svědčí i to, že v něm měli zařazení s pořadovým číslem 85. 
 Své dojmy a zážitky vyjádřil Petr Kopecký v Krkonošských novinách. „Přivítal nás 
hned první večer starosta (Markus Hase), jemuž jsme jako dárek předali korbel se znakem 
trutnovského pivovarnictví a pak jsme se společně s kamarády ze spolku Historische bűreger 
wehre vydali do jejich krásné klubovny, která dříve bývala zámeckým mlýnem. Mohli jsme 
na stěnách zhlédnout řadu trofejí, mezi nimiž vévodí i trutnovské terče ze soutěže krále 
střelců, kterou každoročně pořádáme.“ 
 Pokud jde o soutěžení ovčáků, dostal každý účastník stádo dvou set ovcí, které musel 
za pomoci ovčáckého psa ovládat, což pak porota ohodnotila. 
 Součástí pobytu byla přirozeně prohlídka místních pamětihodností – hrad nad městem, 
stometrový vodopád, střelnici za městem, lázně. V nich se léčí vodou z vřídlových pramenů 
především nemoci pohybového ústrojí. 
 V předvečer slavnostního průvodu na všechny zapůsobil pestrý trh s mnoha stánky  
na náměstí i v přilehlých ulicích. Jedním z nich byl i stánek Bundeswehru mj. s možností 
ochutnat vojenský eintopf. Průvodu městem se zúčastnilo na 2 000 členů různých spolků – 
přihlíželo mu na čtyřicet pět tisíc lidí. 

Zájezd přispěl i ke sblížení měst Bad Urachu a Trutnova. Byl příležitostí i k výměně 
zkušeností ze samosprávy. Vyjádřil se k tomu starosta Trutnova slovy: „Zaujalo mne, jak lidé 
v Bad Urachu žijí dlouholetými tradicemi, kolik se jich dokáže sejít a v neposlední řadě i to, 



jak si občané považují představitelů města. Markus Hase prošel studiem státní správy a pak 
byl zvolen přímou volbou na osm let, aby měl příležitost něco dokázat. Nyní zde působí 
třetím rokem.“ 
 
Country club Bonanza – nové album Pepy Lábuse 
 

     
 

     
 
 24. července v podvečer se konala v Country clubu Bonanza křest nového díla 
zpěváka a kytaristy Pepy Lábuse, jeho druhé CD nazvané Zrcadlo Mistra Matyáše. 
 První CD Morana mu vydalo nakladatelství Lenkow Rekords v roce 1996 po 12 letech 
veřejného vystupování. Na první CD ho doprovázeli muzikanti z kapely Majerovy brzdové 
tabulky a Tomáš Nýdrle na basovou kytaru. 
 Jeho nové album se spoluhráči s kytaristou T. Nýdrlem a houslistou Sl. Formanem 
bylo nahráno u firmy Studio Jumbo. Výhradně vlastní Lábusovy skladby se posunuly 
z komorní do folk-barokní nálady. 
 Na vydání druhé CD folkového zpěváka (skromného člověka) se podílel i Městský 
úřad v Trutnově, který si váží všech, kteří dělají Trutnovu dobré jméno. (Pepa Lábus má 
velkou podporu herce Jiřího Lábuse – velmi ho cení.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Streetstyl 
 

     
 
 24. července se uskutečnil na sportovním stadionu druhý ročník závodů ve streetstylu, 
tzv. Platza Cup („prkýnkářů“) od 10 do 15 hodin. Vítězem se stal domácí Martin Hudzi. 
 
 Nevybuchlý granát, objevený dělníky při čištění kanálů v Trutnově, zneškodnili 
pyrotechnici z východočeské policejní správy v Hradci Králové. 
 
Přípravy na Open Air Music festival 
 
 Měsíc před zahájením rockového festivalu Open Air Music festival 20.-22. srpna 
v areálu Bojiště jsou pořadatelé Agentura Geronimo v podstatě připraveni. Smluvně jsou 
zajištěny kapely i zahraniční hosté. Festival bude zaměřen hnutí Hare Krishna. Moderátorem 
akce bude Zdeněk Suchý. Cena vstupenek se pohybuje kolem 700 Kč. 
 
Ligový Hradec v Trutnově 
 
 V rámci příprav na podzimní sezónu sehráli divizní trutnovští fotbalisté utkání 
s ligovým Hradcem Králové, kterému podlehli na svém hřišti 0:4. 
 
Zájem o koupaliště 
 
 Zájem veřejnosti o nové trutnovské koupaliště trvá. Za měsíc jeho provozu bylo 
prodáno na 8 000 vstupenek pro dospělé a více než 3 000 pro děti. Na tobogánu bylo 
zaznamenáno na 20 000 jízd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kaufland 
 

     
 

     
 
 Reklamy dnes hýbou televizí, rozhlasem a tiskem. Věří jí i budovaný Kaufland 
v HSM. V Krkonošských novinách se opětovně objevují inzeráty, jimiž společnost hledá 
distributory pro pravidelné doručování jejích reklamních novin do poštovních schránek 
v Trutnově a okolí. Otevření marketu se připravuje na polovinu prosince 199. 
 
 K reklamním novinám, které se pravidelně objevují v poštovních schránkách 
trutnovských domácností, patří Elefant a Kontakt. Mám pocit, že se to inzerujícím firmám  
na různé zboží příliš nevyplácí – soudě podle sebe. 
 
Nezaměstnanost v červenci 
 
 Jaký byl stav nezaměstnanosti v Trutnově a na trutnovském okrese k 31.7.? O práci  
se na okrese ucházelo 4 092 uchazečů, tj. 6,25 %. Z toho v oblasti Trutnova 2 707 (7,13 %). 
Z celkového počtu uchazečů trvale převládají dělníci – na okrese 2 189 (53,5 %). 
Nezaměstnaných žen je 2 108, mužů 1 984.  
 Nově se v červenci evidovalo jako uchazeči o zaměstnání 646 občanů, z toho 178 
(27,6 %) jako absolventi škol, vyučenci a mladiství. Do zaměstnání nastoupilo 306 uchazečů. 
Celkový počet evidovaných uchazečů se zvýšil o 231. Míra nezaměstnanosti stoupla z 5,90 % 
na 6,25 %. Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 2 008 nezaměstnaným (49,1 % z jejich 
celkového počtu). Od počátku roku bylo na hmotném zabezpečení vyplaceno 32 039 000 Kč. 
 Ve firmách na Trutnovsku je velká poptávka po svářečích. Volná místa pro číšníky, 
kuchaře a prodavače se tenčí. Evidovaných nezaměstnaných sekretářek je 120 – volné místo 
žádné. 
 V Trutnově samém je ze 17 530 ekonomicky aktivních obyvatel celkem 1 302 
nezaměstnaných, z toho 619 žen. Míra nezaměstnanosti tu činí 7,43 %. 



 
 Nezaměstnanosti na okrese ovlivňují negativně i nízké mzdy. Lidé na Trutnovsku 
berou v průměru o 1 % méně než jinde ve východních Čechách, ale o 12 % méně, než je 
celostátní průměr. (Svádět průměr mezd na textilní průmysl nelze – dnes už textilní továrny 
zaměstnávají z původních 58 000 zaměstnanců jen 8 000.) 
 
Náročná demolice objektu naproti ZŠ 
 

     
 
 Demolice nárožního domu u křižovatky ulic Gorkého a Na Struze je hodně náročná. 
Jednotlivé části objektu je nutno odbourávat velmi opatrně vzhledem k těsné blízkosti velmi 
frekventovaných ulic. Demolice probíhá i o víkendu. 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 



Kulturně společenské akce na srpen 
 
 Na srpen se obyvatelům Trutnova i jeho návštěvníkům nabízí rovněž hodnotný 
kulturně společenský program, i když kvantitativně zdaleka ne v rozsahu jiných měsíců roku. 
 Do konce srpna probíhá v kině Vesmír výstava prací účastníků Fotosemináře –  
jaro ´99 (pořadatelem Dům kultury). 
 V Muzeu Podkrkonoší pokračuje výstava Z domácností našich předků. 
 Od 3.8. do 11.9. se koná v Galerii města Trutnova výstava obrazů Markéty Jírové, 
grafiky Lenky Wilhelmové a plastiky Jaromíry Němcové. 
 Ve dnech 6.-8. srpna se uskuteční punkový festival Antifest na LKS. 
 Ve dnech 16.-20. srpna se uskuteční pět výletů pro děti v rámci Prázdninového toulání 
(pořadatelem Dům kultury). 
 Největší hudební akce roku rockový festival Open Air Music na Bojišti proběhne  
ve dnech 20.-22. srpna. 
 22. ročník výstavy Svět květin je připraven v Horním Starém Městě ve dnech  
27.-29. srpna. Pořadatelem je ZO Českého zahrádkářského svazu Trutnov 2. Hrát tu bude 
dechový orchestr Krakonoška. 
 Kino Hvězda na Zelené louce má do 17.8. dovolenou – v další dny hraje vždy  
ve středu a v pátek. 
 Kino Vesmír má dovolenou do 8. srpna. Potom už promítá denně kromě sobot. 
 V normálním provozu je v srpnu letní kino na Bojišti – hraje 6., 13., 27. srpna. 
 Dům kultury vybízí všechny organizace i jednotlivce, pokud připravují kulturně-
společenskou akci v Trutnově a mají zájem o tom informovat veřejnost, k zveřejnění 
v Kulturní nabídce Radničních listů. Informace je třeba dodat vždy do 15. dne v měsíci  
na měsíc následující. 
 
Pronájem Dolců 
 
 Město Trutnov, které je vlastníkem rekreačního areálu Dolce, chce do 30.9. ukončit 
činnost dosavadního provozovatele, společnosti Dolce Vita, a najít pokračování vhodného 
nájemce. „Nelikvidujeme Dolce, ale společnost, která je provozuje,“ zdůraznil v této 
záležitosti starosta Mgr. Adamec. 
 Jako minimální roční pronájem požaduje město za rekreační areál (kempink, chatky, 
restaurace, parkoviště a sportoviště) jeden milión korun, který se po dohodě s novým 
nájemcem vrátí obratem do Dolců formou investic. Při dobré sezóně jsou Dolce schopny 
vydělat tuto částku za měsíc. Délka pronájmu byla stanovena na 5 let, případně na 10 let. 
Prodat Dolce město nechce. 
 
Letní sportovní tábor TJ Loko 
 
 Od 1. do 14. srpna pořádá Plavecká škola oddílu TJ Lokomotiva Letní sportovní tábor 
(již počtvrté) v Poličce. Cena za účastníka 3 190 Kč. 
 I ten letošní se vydařil. Bohatý program nabídl zvýšení fyzické kondice, výlety, 
plavání, míčové hry, florbal, chůdy, táborový víceboj, společenské vyžití (táboráky, kytara, 
disko, miss aj.) 
 Velký počet zájemců si vynutí asi v budoucnu zorganizovat tábory dva. 
 
 
 



Letní koupaliště 
 

     
 

     
 
 Začátkem srpna je nové letní koupaliště v plném provozu. 
 
Výroba zmrazených jídel (motel Horal) 
 
 Objekty bývalého motelu Horal dostaly nové využití – akciová společnost CMS sem 
převedla výrobu zmrazených jídel (probíhá zde vlastní výroba, porcování, balení a šokové 
zchlazení nebo zamrazení). Akciová společnost CMS (jednatel ing. Petr Sogel, provozovatel 
hotelu Adam) nabízí mj. i pštrosí maso dovážené z Jihoafrické republiky, a to v nejrůznějších 
úpravách. 
 Při výrobě zmrazených jídel zaručuje výrobce prvotřídní čerstvé suroviny, 
nejmodernější technologii zpracování potravin, naprosto nezávadné balení, žádné konzervační 
látky. Jídlo se ohřívá v mikrovlnné troubě. Je opravdu chutným obohacením našeho 
stravování. 
 
Rekonstrukce zimního stadionu 
 
 Všechny parametry stanovené pro domácí i mezinárodní hokejovou ligu splňuje po 
rozsáhlé rekonstrukci celé hrací plochy zimní stadion v Trutnově. Rekonstrukce, která si 
vyžádala 5,5 mil. Korun (hradilo ji město a hokejový klub Trutnov) zahrnovala mj. výměnu 
chladicího systému, výměnu mantinelů za plastové. Změněný systém vodního hospodářství 
ZS umožní levnější provoz. S jeho zahájením se počítá 15. srpna, kdy zde bude probíhat i 
soustředění hokejových mužstev. Vybude i čas na bruslení pro veřejnost. Novinkou je veřejná 
půjčovna bruslí. (Další údaje o rekonstrukci v kapitole 11.) 
 



Výstava tří pražských výtvarnic 
 

     
 

     
 
 Zajímavou výstavu Obraz – Objekt – Otisk připravila od 3. srpna do 9. září Galerie 
města Trutnova. Svá díla ze tří různých výtvarných oborů vystavují Jaromíra Němcová, 
Markéta Jírová a Lenka Wilhelmová.  
 Vernisáž zahájil ředitel GMT PhDr. Karel Shrbený představením pražských výtvarnic. 
Z dojmů pražské historičky umění PhDr. M. Juříkové uvedla její některé postřehy k dílům 
vystavovatelek pracovnice GMT paní Rodrová. „Oblíbeným materiálem Mirky Němcové 
(zabývá se sochařstvím, které má od počátku netradičně monumentální rozměry) je dřevo. 
Nevyhýbá se však ani kameni. Inspiruje se uměním přírodních národů s rituálním pojetím.“ 
 „Na grafických listech Lenky Wilhelmové se pravidelně objevuje výrazná geometrická 
struktura, v které se zachytávají útržky barevných hmot, nebo znaky vycházející z tradiční 
evropské nebo křesťanské symboliky.“ 
 „Organismus obrazu Markéty Jírové má stále čistší a přehlednější stavbu. I když stále 
inklinuje k silné expresivitě, která je výrazem dramatické vnitřní emocionality, prosazuje se 
nyní s menší razancí a ustupuje stále promyšlenějšímu prorůstání barvy a kresby. Téma 
přestává být dominantním principem zobrazení a na důležitosti nabývá spontánní výtvarnost.“ 
 Hudební zarámování vernisáže obstarala hudební vystoupení Kaluže. 
 
 Výběrové řízení na zhotovitele projektu turistického informačního centra vypsala MR 
na svém 15. zasedání 5. srpna. Ukončení lhůty pro projekt je 30. září. 
 
Městská policie 
 
 Denně lze nyní potkat v ulicích Trutnova osm sloužících strážníků u 
jednadvacetičlenného sboru městské policie. 



 Pokuty vybrané za posledních 6 měsíců činí 470.000 Kč. Jde především o postihy  
za nesprávné parkování (350.000 Kč), denně nasazuje MP okolo šesti „botiček.“ Pokuty se 
pohybují od 100 do 500 Kč. 
 Do budoucna chce MP posílit noční služby. Strážníci mj. pravidelně kontrolují 
hřbitov, park. Mapují také pohyb místních bezdomovců – jsou tu čtyři (jde především o jimi 
způsobený nepořádek). 
 
Anti Society Fest (7.8.) 
 

     
 

     
 
 Celou sobotu 7.8. až do nedělního rána 8.8. patřil areál Bojiště festivalu Anti Society 
Fest, který se letos uskutečnil už popáté. Vrací se do Trutnova – jako loni. 
 Pořadatelé chtěli celý festival pojmout jako antifašistickou a antirasistickou akci 
s navázáním na dřívější tradice, kdy příznivci různých hnutí spolu vycházeli. Mezinárodní ráz 
festivalu vtiskly kapely z Německa, Maďarska, z Litvy, Anglie, Polska a Slovenska. Celkem 
vystoupilo 24 kapel. 
 V hledišti kulturního areálu Bojiště se sešlo na 2 000 příznivců této hudby. Celý 
festival byl pojat jako benefiční. Zhruba 30.000 Kč jako výtěžek je určen trutnovskému 
Stacionáři pro oslabené děti na Kryblici. 
 Festival proběhl vcelku uspokojivě. Zjištěny byly tři druhy falešných vstupenek a také 
zfalšované vrácenky. K určitým výtržnostem došlo ve městě – několik rozbitých oken, 
nepořádek v ulicích. 
 Koncert, který po hudební stránce měl velmi dobrou úroveň, skončil po páté hodině 
ranní v neděli. 
 
 
 



Softbal HSM 
 
 Dvě cenná víkendová vítězství v Praze v 1. NL softbalu znamenají pro děvčata HSM 
odpoutání od posledního místa tabulky. Závěrečná tři kola proběhla v polovině srpna v areálu 
v HSM. 
 
Zatmění slunce 11.8. 
 

     
 
 Podmínky pozorování úplného zatmění slunce ve středu 11. srpna nebudou na většině 
území ČR příliš dobré pro převážnou oblačnost. Před přímým pozorováním zatmění lékaři 
varují – vysoké riziko poškození zraku. Ochranné pomůcky nabízejí oční optiky a hvězdárny.  
 I z Trutnova se vypravili někteří občané k maďarskému Balatonu, kde by mohlo být 
pozorování tohoto přírodního jevu optimální. Zakrývání slunce začalo tady v 11.32 hodin. 
K úplnému zatmění došlo ve 12.48, kdy byla k vidění tzv. korona. Trvalo pouhé dvě minuty. 
Pak se rozjasnilo jako by se nic mimořádného před chvílí nestalo. 
 Dvoudenní zájezd do Rakouska k poslednímu zatmění slunce v tomto tisíciletí 
připravila cestovní kancelář Osnado, s.r.o. ve dnech 10.-11.8. s bohatým doplňujícím 
programem. 
 Částečné zatmění bylo možno pozorovat (chvilkové setmění) i v Trutnově. 
 
Veřejná soutěž o přidělení městských bytů 
 
 Zkušenosti z první veřejné soutěže o přidělení městských bytů zveřejnil v srpnových 
Radničních listech vedoucí majetkového odboru MěÚ ing. Richard Houdek. 
 Veřejné, komisionální otevírání obálek pro přidělení tří bytů na základě veřejné 
soutěže proběhlo 13.8. Na byt čp. 325 v Žižkově ulici I. kategorie 1+1 si podalo žádost  
40 uchazečů. Nabídky se pohybovaly v rozmezí od 650 Kč do 4 000 Kč. O další zveřejněný 
byt Lipová 69 II. kategorie 1+3 projevilo zájem 31 žadatelů. Nabízené částky se pohybovaly 
od 550 Kč do 3.100 Kč měsíčně. O třetí byt Lipová 109 II. kat. 1+2 projevilo zájem  
13 žadatelů. Nabízené finanční částky se pohybovaly od 750 Kč do 2 100 Kč. (S konečnou 
platností pak rozhodla MR 16.9.) 
 U dalších uvolněných bytů bude postupováno obdobným způsobem. 
 
Divizní fotbalisté 
 
 Do podzimního divizního soutěžení vstoupili trutnovští fotbalisté úspěšně. Porazili 
doma SK Holice 1:0 i Rychnov n.Kn. 2:1. Jsou na 2. místě tabulky. 
 



Zahájení provozu zimního stadionu (15.8.) 
 
 I když to v prázdninových letošních vedrech připadá nemožné, provoz na trutnovském 
zimním stadionu byl 15. srpna zahájen veřejným bruslením. Připravený nedělní program začal 
v 9 hodin a byl věnován především dětem a mládeži. Po dvou hodinách bruslení následovala 
prohlídka nově upraveného stadionu. V další dny je připravena diskotéka na ledě. (Bruslení 
v létě využilo 15.8. na 200 nedočkavých.) 
 
Výstava pro děti i rodiče 
 

     
 
 Od 6. do 31. srpna uspořádalo nakladatelství pro děti FIL a FIM ve spolupráci 
s městem a DK výstavu v prostorách Staré radnice. Výstava nabízí zhlédnutí školních 
pomůcek vydaných tímto nakladatelstvím v uplynulých 9 letech. Zdařile ji doplňují obrázky 
Kateřiny Kelnerové (olejomalba) a Miroslava Volného (aerografie). Součástí výstavy je 
ukázka činnosti Společnosti Duha. 
 
Šmajd naším okolím (KČT Bohuslavice) 
 
 Tradiční Šmajd naším okolím připravil KČT na 21. srpna. Cyklotrasy 15, 35, 50, 70 a 
100 km, pochodové trasy 8, 15, 25, 35 a 50 km. Start v Bohuslavicích. 
 
Turnaj o Pohár města Trutnova (basketbal) 
 

     
 
 



     
 
 Již 4. ročník mezinárodního basketbalového turnaje připravil BK Loko Texlen 
Trutnov od 20. do 22. srpna. Turnaje o Pohár města Trutnova se zúčastnily kromě pořadatele 
Lachema Brno, Wroclav, Kompresory Praha (skupina A), Přerov, Slovan Bratislava, Kaučuk 
Kralupy a ČZ Strakonice (skupina B). Turnaj je třídenní. 
 Prvenství i v letošním ročníku obhájil na turnaji Přerov, který ve finálovém zápase 
(byl skutečně herním vyvrcholením) porazil Trutnov rozdílem osmi bodů – 85:77. Nejlepší 
hráčkou turnaje byla vyhlášena Erika Dobrovičová z BK Loko Texlen Trutnov. 
 Dobrá organizace, kvalitní celky, zahraniční účast, ideální příprava ligových družstev 
– do těchto slov by se dal shrnout turnaj o Pohár města Trutnova. Relativně spokojen  
(s druhým místem na turnaji) byl trutnovský trenér Jan Faltýnek. „Více než o umístění  
za každou cenu nám v turnaji šlo o procvičení herních signálů a o poznání pozměněných 
kádrů ligových družstev. Vzhledem k proměnlivé síle soupeřů jsme s kolegou Janem Jahelkou 
využili příležitost vyzkoušet všechny hráčky našeho týmu, a to v nejrůznějších herních 
variantách. 
 
Mezinárodní basketbalový turnaj v Polsku 
 
 Před prvním ligovým zápasem (11. září) doma proti Spartě se zúčastní trutnovské 
basketbalistky turnaje v Polsku ve městech Legnica a Brzeg Dolny. Proběhne za účasti 
nejlepších celků různých evropských lig. 
 
 A výsledek polského zájezdu? S pohárem za šesté místo na 20. ročníku turnaje  
O pohár rektora wroclavské univerzity se vrátily koncem srpna trutnovské ligové 
basketbalistky. V prvním utkání prohrály s Laiswie Kaunas 48:87, porazily Legnici 77:42, 
neuspěly se Slezou Wroclaw 62:41. V boji o 5. místo neuspěl o jediný bod trutnovský tým  
ve střetnutí s ruskou Glorií Moskva (56:55). 
 Tým BK Loko Texlen získal na turnaji v Polsku užitečné mezinárodní zkušenosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klub seniorů 
 

     
 
 Srpnovou schůzi Klubu seniorů (18.8.) navštívil na pozvání tajemník MěÚ Bc. Zdeněk 
Nýdrle, který ve skoro dvouhodinové diskusi informoval o chodu MěÚ, o komisích,  
o početním stavu pracovníků na MěÚ a jeho připravované optimalizaci, o informačním 
středisku ve Staré radnici a o nově budovaném turistickém informačním centru, o Domě 
pečovatelské služby, o regulaci stánkového prodeje na území města, o výstavbě megamarketu 
Prima na Horním Předměstí, o taxislužbě aj. 
 Schůze se zúčastnila i místostarostka Ing. Hana Horynová a předseda komise  
pro bezpečnost a veřejný pořádek MUDr. Jozef Kochan. Debatovalo se o dopravní situaci  
ve městě, o černých skládkách, o čistotě města. 
 Na pořadu jednání bylo i udělování milosti prezidentem ČR Václavem Havlem.  
Na návrh předsedy KS M. Šafaříka bude požádán parlament, aby při změně ústavy bylo 
jednostranné udělování milosti z pravomoci prezidenta vyjmuto. 
 
Open Air Music festival (20.-22.8.) 
 

     
 



        
 

     
 
 Přípravy na Open Air Music festival v Trutnově, český Woodstock, v polovině srpna 
vrcholily. Na ten letošní ve dnech 20. až 22.8. bylo vše maximálně zajištěno. Organizátoři 
festivalu ze společnosti Geronimo, který se konal od začátku 90. let v přírodním areálu 
Bojiště, očekávají letos účast asi 10.000 lidí. Účast přislíbilo 65 kapel. Ten letošní (po loňské 
pauze) byl věnován hnutí Hare Krishna. Vystoupí evropská kapela Hare Krishna band, přijede 
duchovní kočár tažený voly, příznivci tohoto hnutí tu budou mít velký tábor s kuchyněmi  
pro přípravu nejrůznějších orientálních jídel. 
 Nebude chybět indiánské ležení, bungee jumping a řada různých doprovodných akcí. 
V nabídce je čajovna z Kahiry, vinárna, teepee, fotoateliér, tattoo, komedianti a 
přehupovačky, stanový tábor, camping, parking, vyhlídkové lety, projekční plátna, restaurace. 
Areál se bude uklízet průběžně – záplavy kelímků a odpadky by neměly letos hyzdit 
festivalové prostranství. Bude postaráno i o hygienu prostředí – sprchy, WC (pro vozíčkáře 
mobilní toalety). Aby návštěvníci nemuseli odcházet do města, bude v areálu dostatek 
prodejen se základními potřebami a potravinami. O zdraví účastníků budou pečovat členové 
řádu Maltézských rytířů s lékařem Tomášem Rouskem ze Žacléře. Po špatných zkušenostech 
minulých festivalů by měl být konec padělaným vstupenkám. Pořadatelé je dali vytisknout  
na xenonovém papíře, jsou nekopírovatelné, kryté hologramem a ÚV vložkou. Dvojitý plot  
a strážní bezpečnostní agentury se psy by měly znemožnit přístup jinudy než řádným 
vchodem. Na příliv fanoušků do města je připravena i trutnovská policie. Hlavní silnice  
od Hradce Králové bude po dobu festivalu uzavřena – do města lze dojít po chodníku 
chráněném zábradlím. 
 
 Moderátorem pořadů je Zdeněk Suchý. Každé ráno začne na hlavním pódiu vždy 
zpěvem a proslovem (v sobotu promluva evangelického faráře Svatopluka Karáska). Festival 
bude ukončen (začíná v pátek ve 14 hodin) v neděli večer bubnováním šamanské kapely  
Tam-Tam Orchestra a Kirtan session Band, které potrvá až do časných ranních hodin. 
 



 Jaký byl trutnovský Open Air Music 1999? Bezkonkurenčně největší z rockových 
festivalů. Kupodivu se málo drogovalo – v protidrogovém centru vyměnili jen osm injekčních 
stříkaček. Bezpečnost zajišťovalo na 400 policistů, pomáhala i trutnovská městská policie. 
Profesionálně si počínalo i 70 strážců pražské agentury V.A.N. Group International. Festival 
tradičně navštívil prezident Havel. Záštitu nad celou akcí převzalo Ministerstvo kultury ČR. 
Festival podpořilo i vedení města Trutnova. Finančně významně pomohli sponzoři většinou 
zvenčí – trutnovské firmy zůstaly stranou (až na ZPA, Vrapo). Přes občasné přeháňky  
se počasí vydařilo. Vypilo se údajně 54.000 piv. Prodalo se i 1 500 porcí vegetariánských 
jídel. Ohlášené hvězdné kapely nezklamaly – k vrcholům patřili portugalští Moonspel a britští 
Reef. Vstupné malé nebylo – vstupenka na dobírku 595 Kč, v předprodeji 665 Kč, přímo  
na místě 755 Kč. Přesto finanční problémy. Příští rok chtějí organizátoři pozvat méně drahých 
zahraničních kapel a program sestavit hlavně z domácích zdrojů. Mezi halasně uvítanými 
návštěvníky byla i Marta Kubišová. Kvůli festivalu posílily České dráhy spoje – vypravily 
mimořádný rychlík, přidávaly se vagóny. K úspěchu festivalu přispělo slušné zázemí  
pro návštěvníky, špičková aparatura, osvětlení, jeviště, mobilní sprchy, úschovna zavazadel. 
Spokojen byl i Dr. Rousek, který se už popáté staral o zdraví návštěvníků – otravy alkoholem, 
předávkování drogami, zranění, omdlévání prakticky žádné. 
 
 Open Air Music festival Trutnov ´99 se vydařil – obešel se bez větších problémů. 
Probíhal v dobré atmosféře a byl především zábavou pro ty, kteří se do Trutnova sjeli z celé 
republiky. Trutnovské Bojiště bylo navzdory svému názvu vcelku mírové i tím, že letos byl 
zasvěcen hnutí Hare Krišna, jehož stoupenci abstinují a vtiskují festivalovým akcím větší 
duchovní rozměr. 
 
21. srpen 1968 
 
 Obyvatelé Trutnova se s ruskými vojáky setkali poprvé, pomineme-li vpád kozáckého 
oddílu do města v roce 1762, v roce 1813, kdy tudy procházela za napoleonských válek 
šedesátitisícová Wittgesteinova armáda. Udělali tenkrát příznivý dojem nejen na trutnovského 
německého kronikáře, ale především – bylo to v době národního obrození – na české 
menšinové obyvatelstvo Trutnova. 
 Po 142 letech se ruští vojáci znovu objevili v Trutnově. Vítal je na náměstí hlouček 
trutnovských Čechů, kteří tady přežili nejhroznější válku lidských dějin – většina jich  
po Mnichovu z Trutnova utekla. Bylo to v podvečer 9. května 1945. 
 Potřetí přišli (vtrhli kryti noční tmou – mnozí z nás to ještě s rozechvěním 
pamatujeme) do našeho města i životů za velmi tragických okolností jako okupanti 21. srpna 
1968. 
 Třikrát a pokaždé jinak … 
 
 Před jedenatřiceti lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. 
Jednou z reakcí na tyto události bylo v Trutnově stržení sovětského tanku z památníku  
před ONV. 
 
 Prodej hotelu Moskva zveřejnil správce konkurzní podstaty ing. Petrák. Nejnižší 
prodejní cena šest milionů korun. 
 
Diskotéky 
 
 Diskotéku nabízí v Trutnově Moby Dick (v pátek a v sobotu od 21 hodin), Odeon club 
v Poříčí (ve středu, v pátek a v sobotu od 21 do 04 hodin), Tropicana – noční klub (v pátek  



a v sobotu od 21 do 03 hodin, každou středu a neděli disko pro mládež od 17 do 22 hodin), 
Disko-Daniela (Pasáž) – středa a neděle pro mládež od 17 do 22 hodin, pátek a sobota  
od 21 do 03 hodin pro dospělé. 
 
Houby nerostou 
 
 Houbaři jsou letos zklamáni. Sucho a vítr způsobují, že houby stále téměř nerostou. 
Pouze zkušení houbaři – znalci najdou některé druhy hub ve vlhčích lokalitách. 
 
Výstava Svět květin 
 

     
 

     
 
 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Trutnov 2 připravila ve dnech 
27.-29. srpna již 22. ročník výstavy Svět květin. Je otevřena denně v prostorách Zvláštní školy 
a Pomocné školy a na přilehlé zahradě. 
 Na výstavě se podílela ZO ČZS Trutnov 2, ZO Kaktusáři Trutnov, ZO Chovatelů 
okrasného ptactva, ZO Českého svazu včelařů Trutnov, ZO Českého svazu rybářů Trutnov, 
Zahradnictví Mečíř Trutnov, Růžové školky Ostřešany, Mountfield CZ Jaroměř, samostatní 
pěstitelé a výrobci z různých míst v ČR. 
 Scénář výstavy navrhla Miloslava Bendová z Trutnova, aranžování květin Václav 
Hercík z Vítiněvsi.  
 Hlavní expozice výstavy předvádí mečíky, jiřiny a růže – květy světového sortimentu 
včetně novošlechtění, kaktusy a sukulenty, bonsaje, skalničky a jehličnany, pokojové květiny, 
okrasné ptactvo. Expozice rybářů ukázky sladkovodních ryb a rybí speciality na rožni. 
Expozice včelařů skleněný úl a včelařské produkty. Expozice zahradní mechanizace nabízí 
výrobky fy Mountfield CZ Jaroměř. Nechybí zahradní keramika, umělecké pečivo, rukodělné 
výrobky. 



Pro návštěvníky výstavy je připravena poradenská služba, anketa diváků o nejlepší 
exponát mečíků a jiřin, prodej ve všech expozicích výstavy. Pro hromadné výpravy je 
zajištěna prohlídka zahrádkářské osady Peklo s průvodcem – potrvá asi jednu hodinu. 

 Na výstavě předvedlo své výpěstky patnáct vystavovatelů. Nejobsáhlejší 
expozici předvedl Jiří Dušek z Trutnova. 
 
 Zahrádkářskou výstavu zajímavě už tradičně doplnili expozicí historické hasičské 
techniky – stříkačka z roku 1840 tažená koňmi s vahadly na pumpování šesti hasiči, exponáty 
z roku 1904 a 1925. Předvedeny byly i modely požárnických vozidel a vozítka v podobě 
motorek a autíček. 
 Výstavu hasičské techniky s výkladem připravil Sbor dobrovolných hasičů v Horním 
Starém Městě. 
 
 Koncem srpna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Šestidomí 6. ročník soutěže  
O zlatého hasiče města. Pořádající tým Šestidomí skončil ale až na 9. místě. 
 
Formule 3 Lotus 
 
 Pozornost dětí i dospělých poutala 30. srpna na Krakonošově náměstí vystavené 
vozidlo formule 3 Lotus. Možnost alespoň na chvíli usednout do kokpitu závodního stroje 
byla pro kluky velmi lákavá. 
 
Humanitární pomoc Turecku 
 
 Ve vestibulu Nové radnice je umístěna pokladnička pro finanční příspěvky občanům 
v Turecku, postiženým zemětřesením. 
 
MUDr. Rostislav Čevela 
 
 V 8. čísle Radničních listů z 31.8. se představil jeden ze zastupitelů města Trutnova 
MUDr. Rostislav Čevela. 
 „Jsem ženatý, otcem dvou dětí, v současné době studujících, manželka vykonává 
funkci státního zástupce v Trutnově. Zde také s rodinou od roku 1988 bydlím v panelovém 
domě na sídlišti Zelená Louka. 
 Během života jsem vykonával práci sekundárního lékaře, později primáře a po roce 
1989 jsem byl vedle primariátu na oddělení nukleární mediciny ředitelem OÚNZ a posléze 
ředitelem Sdružení ozdravoven a léčeben v okrese Trutnov. 
 Po volbách v roce 1994 jsem přešel do komunální politiky a byl jmenován do funkce 
zástupce starosty Trutnova s kompetencí pro oblast zdravotní, sociální a školskou. Od 
parlamentních voleb v roce 1996 jsem poslancem PS Parlamentu ČR, kde mě poslanecký klub 
ČSSD vzhledem k mým předchozím profesním zkušenostem delegoval do výboru pro sociální 
politiku a zdravotnictví. Na půdě Parlamentu ČR dále aktivně pracuji ve třech výborech:  
pro investiční dotace do zdravotnictví a sociální oblasti, pro bytovou politiku a pro podporu 
cestovního ruchu a zahraničního obchodu. Současně jsem i předsedou parlamentní Skupiny 
přátel ČR – Polsko, což má svůj praktický význam i pro severovýchodní Čechy. Jsem také 
členem Správní rady VZP ČR. V našem regionu zastávám funkci předsedy Oblastního spolku 
České červeného kříže Trutnov – Semily. Jako člen zastupitelstva města Trutnova také 
zasedám v komisích pro bezpečnost a veřejný pořádek a pro podnikání a rozvoj cestovního 
ruchu.“ 
 



Školská agentura (Internet) 
 
 Školská agentura Trutnov nabízí novou službu: Víkendový přístup k Internetu - e-mail 
za atraktivní cenu 180 Kč měsíčně. Výhodné pro ty, kteří chtějí surfovat na Internetu za nižší 
telefonní poplatky (1 hodina za 12,50 Kč) a také pro ty, kteří se dostávají k Internetu stejně 
jen o víkendech. V ceně je i vlastní, kapacitně i časově neomezená poštovní schránka. 
 
Radniční listy číslo 5 
 
 Radniční listy z 31.8. přinášejí občanům Trutnova řadu potřebných a zajímavých 
informací ze života města. Zabývají se mimo jiné separovaným sběrem, zkušebním provozem 
městského koupaliště, jednáním MR a MZ, městskou galerií, prodejem městských bytů a 
pronájmem bytových a nebytových prostor, vyhlášku č. 5/1999 o pronájmech půdních prostor 
za účelem vybudování půdních vestaveb (nabyla účinnosti 1.8.), matričními událostmi, 
připravovanými oslavami 50 let SZŠ, rekonstrukcí ledové plochy zimního stadionu, výstavou 
v GMT, činností plaveckého oddílu TJ Lokomotiva. Informuje podrobně o připravených 
kulturně-společenských akcích v září. Nechybí ani rubrika Pohledy do minulosti (z historie 
letectví v Trutnově). 
 
Nezaměstnanost v srpnu 
 
 Nezaměstnanost na Trutnovsku v srpnu dále stoupla. O práci se ucházelo 4 250 osob, 
míra nezaměstnanosti činila 6,49 %. Nově bylo evidováno 651 občanů, do zaměstnání jich 
nastoupilo 359. 
 Těžce shánějí zaměstnání čerství absolventi škol a učebních oborů. Úřad práce 
v Trutnově evidoval v srpnu 516 absolventů škol, z toho 307 nových (oproti loňsku  
o poloviční nárůst), dále 234 vyučených (z toho přibylo 103 nových), 58 mladistvých (z toho 
nově nahlášených 14) – celkem 808 nezaměstnaných absolventů. 
 Obtížná je situace středoškoláků a vysokoškoláků. Zatím co vyučené přijmou 
zaměstnavatelé i bez odborné praxe, u ostatních je to horší. Pokud jde o vysokoškoláky, 
nejlépe se uplatňují obory s technickým zaměřením. Nebyl však zaznamenán ani jeden 
nezaměstnaný absolvent mediciny. 
 
  
 
 



Kulturně – společenské akce v září 
 
 Kam v Trutnově v září 1999 za zábavou, kulturou, poznáním a do společnosti? 
4.9. Malý a velký železný pes. Již 4. ročník soutěže psů a jejich majitelů. Pořadatel: Psí salon 
Hafoland a Dům kultury. Peklo u Trutnova v 11 hodin. (Plavání, jízda na kole, běh). 
11.9. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. I když ji pořádá Klub filatelistů, sejdou se  
i filumenisti, numismatici a jiní. Klub důchodců v 7.00 hodin. 
11.9. Kurz tance a společenského chování. Zahajovací lekce tanečních kurzů 1999 pod 
vedením Miroslava a Vladimíry Francových. Kurz A od 17.00 hodin, kurz B od 20.00 hodin 
v Národním domě. 
11. a 12.9. Dny evropského dědictví. Volná možnost prohlídky kulturních památek Trutnova 
s odborným výkladem. Připraven je i doprovodný program. Pořadatelem je město Trutnov. 
18.9. Kurz tance a společenského chování. Druhá lekce tanečních kurzů. Kurz A  
od 17.00 hodin. Kurz B od 20.00 hodin v Národním domě. 
19.-29.9. Trutnovský podzim. XIX. ročník slavností komorní hudby. Pořadatelem je Dům 
kultury a Nadace Bohuslava Martinů. 
24.9. Koncert desetičlenného komorního orchestru Antonio Vivaldi z departementu Oise 
v Picardii v Koncertní síni B. Martinů. Pořadatelem Okresní úřad v Trutnově. Zahájení 
v 19.30 hodin. 
25.9. S úsměvem do historie šermířské hrátky. Pořadatelem Durabo – skupina historického 
šermu. Areál zahrady 1. ZŠ. Od 14.00 do 16.30 hod. 
25.9. Kurz tance a společenského chování. Třetí lekce tanečních kurzů v Národním domě. 
Kurz A od 17.00 hodin, kurz B od 20.00 hodin. 
 
Velká je v září nabídka výstav: 
10.9. Fotografie – jejich autory jsou účastníci Fotosemináře jaro ´99. Foyer kina Vesmír – 
otevřeno v době promítání. 
7.9. Jiří Ambrozek – keramika, Jiří Šindler – obrazy, kresby, grafika. Vernisáž v 15.00 hodin 
v Galerii Lada. Výstava potrvá do 27.9. Otevřeno pondělí až pátek 8.30 – 17.00 hodin. 
Do 11.9. pokračování výstavy Markéty Jírové, Jaromíry Němcové a Lenky Vilhelmové Obraz 
– objekt – otisk. Galerie města Trutnova. Otevřeno úterý až pátek 9.30 – 16.30 hodin, sobota 
9.30 až 15.00 hodin. 
13.-30.9. Fotografie. Kamila Antošová: Cesty po Sýrii. Foyer kina Vesmír. 
19.9.-1.10. Inspirace. Doprovodná výstava Trutnovského podzimu. Obrazy a kresby Nadi 
Čichovské. Koncertní síň B. Martinů. Otevřeno při koncertech. 
20.9. Spolek podkrkonošských výtvarníků. Výtvarné práce vytvořené různými technikami. 
Přízemní prostory Staré radnice. Otevřeno denně od úterý 21.9. do neděle 3.10. vždy  
9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin. 
21.9. Dan Richter – Obrazy. Vernisáž v 17.00 hodin. Galerie města Trutnova. Otevřeno úterý 
až pátek 9.30 až 16.30 hodin, v sobotu 9.30 až 15.30 hod. Výstava potrvá do 16. října. 
21.-24.9. se měla konat výstava hub, kterou se marně snažil zajistit Mykologický kroužek. 
Houby letos, bohužel, málo rostly. 
28.9. Vilém Pokorný – obrazy, Jiřina a Aleš Sekovi – keramika. Galerie Lada. Vernisáž 
v 15.00 hodin. Otevřeno pondělí až pátek 8.30 a 17.00 hodin. 
 
 Podrobný program akcí Dny evropského dědictví (11. a 12. září) a Trutnovský 
podzim, (19. až 29. září) zveřejnily Radniční listy. 
 
 
 



Spojení SPŠ a COP 
 
 Nový školní rok 1999/2000 začal pro žáky prvních ročníků Střední průmyslové školy 
a Středního odborného učiliště (Centrum odborné přípravy na Horské) za změněné situace. 
Spojením uvedených školských zařízení vznikl nový školský subjekt (připraveno už 
v červnu). 
 Po spojení má škola 21 tříd s více než 500 žáky. Pracovat by v novém zařízení mělo 
asi 65 pracovníků, z toho 35 učitelů a 12 mistrů odborné výchovy. Jeho ředitelem je  
Ing. Vladislav Sauer, dosavadní ředitel COP. „Profilace vzdělání,“ uvedl k tomu ředitel Sauer, 
„navazuje na nabídku splynutí menších škol a směřuje do oblasti elektrotechniky, strojírenství 
a automatizace. Tříleté učební a čtyřleté studijní obory jsou jednou z velkých výhod, protože 
může docházet k prostupnosti výuky. Když například žák neprospívá a nemá studijní 
výsledky, je možné jej umístit do učebního oboru. Může však nastat i situace opačná.“ 
 Rodičům byly včas podány pravdivé informace o fungování nové spojené školy. 
Vzdělávací nabídka zůstává stejná. 
 O prázdninách se všechno připravilo pro zahájení provozu školy v nových 
podmínkách. Podařilo se mj. realizovat bezdrátové propojení lokálních počítačových sítí 
všech budov, připojení na Internet a instalaci PC do každého kabinetu. 
 Organizace práce bude náročnější, složitější, protože škola má čtyři budovy. 
Rozmístění jednotlivých tříd se podařilo vyřešit tak, aby bylo minimalizováno přecházení 
učitelů a žáků. Letos nastoupí 150 nově přijatých žáků do pěti prvních ročníků – z nich jsou 
dvě třídy se čtyřletými studijními obory s maturitou a tři tříletými učebními obory. 
 
Rekonstrukce Vodní ulice 
 

                       
 

1. září začala rekonstrukce Vodní ulice – ukončena má být do 30. listopadu. 
Komunikace bude uzavřena od Malého náměstí až do jejího vyústění do ulice Na Struze. 
 Zákaz vjezdu platí také pro Spojeneckou ulici – sem mohou jen vozidla zásobování  
a dopravní obsluhy. Zpět budou muset po Dolní promenádě (je rozdělena pro pěší a vozidla). 
 
 Slavnostní zahájení školního roku spojené SPŠ a SOU se uskutečnilo v sále kina 
Vesmír. Zúčastnili se ho kromě žáků i starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec a ředitel 
Školského úřadu Ing. Jan Bolehovský. V úvodu zahájení představil ředitel spojené školy  



Ing. Vladislav Sauer své zástupce pro jednotlivé úseky školní výuky. 
 
Rekonstrukce hotelu Varšava 
 
 Úsilí města o prodej zchátralého hotelu Varšava na Krakonošově náměstí snad už 
povede k reálnému naplnění – rýsují se (v září) tři podnikatelské subjekty s plány zachovat 
v této nemovitosti opět hotel a restauraci. Návratnost investic (náklady rekonstrukce  
se odhadují na 60 milionů) bude ovšem dlouhodobá. 
 
Optimalizace struktury MěÚ (září) 
 
 Městský úřad připravuje optimalizaci počtu pracovníků a celé své organizační 
struktury. Zpracovávají se odborné analýzy, které ukáží, jak jsou jednotlivé odbory vytíženy. 
 „Není možné nyní říct, že propustíme určitý počet úředníků. Agendy se mění a navíc 
stát na nás přehazuje i záležitosti, které dosud vykonával. Počet zaměstnanců nebude určitě 
vyšší, spíše se sníží. Úřad by měl především v budoucnu pracovat za levnější finanční 
náklady. 
 V půlce října by měly určité navržené varianty nabýt konkrétnějších obrysů, 
především pro následné zamyšlení radních i vedení města. Myslíme si, že do zahájení příštího 
roku bychom měli být moudřejší,“ uvedl starosta Mgr. Adamec. 
 K počtu pracovníků MěÚ (106) zdůraznil tajemník MěÚ Bc. Nýdrle, že řešení situace 
je složité i proto, že do personální struktury byly zařazeny různé odloučené odbory,  
např. Dům důchodců, Městské jesle, Dům s pečovatelskou službou aj. 
 
Tržnice 
 
 Při kontrole textilního zboží a obuvi v městské tržnici na Šmoulově (na bývalém 
autobusovém nádraží) 1.9. zjistili příslušníci Inspektorátu celní a finanční stráže z Náchoda 
velké množství výrobků opatřených falešnými značkami Adidas a Nike. Výsledkem celodenní 
kontroly bylo zajištění 1 645 kusů padělaných oděvů a 289 párů bot v celkové hodnotě 
668.080 Kč. 
 Šesti trhovcům bylo sděleno obvinění ze spáchání trestného činu porušování práv 
k ochranné známce. 
 
Doručování zásilek městskou policií 
 
 V září se trutnovská radnice rozhodla doručovat zásilky – obsílky z odborů města 
občanům do vlastních rukou prostřednictvím městské policie. Stejně tak i jednotlivým 
firmám, jak to uvedl tajemník MěÚ Bc. Zdeněk Nýdrle. Zásilky doručují strážníci MP v rámci 
své běžné pořádkové služby v době, kdy již většina lidí bývá z práce doma (dříve museli, 
pokud je listonoška nezastihla doma, dojít si na poštu a jednání s městem se tak zdržovalo). 
 Odbory rozesílají měsíčně kolem tisícovky zásilek, přičemž každá stojí město 21 až  
45 Kč. Nové opatření je významné i proto, že listonošky často do schránek nahází oznámení  
o uložení zásilky a tím to pro ně končí. Nové opatření by mělo městské pokladně ušetřit čtvrt 
milionu korun ročně. 
 
 
 
 



Malý a velký železný pes 
 

     
 

      
 
 Na sobotu 4.9. připravili pracovníci DK a psí salón Hafoland už počtvrté soutěž o titul 
Malý a velký železný pes. Probíhala jako v uplynulých letech v areálu Peklo. Počasí více než 
30 účastníkům opravdu přálo – obloha bez mráčku. 
 Soutěžící byli rozděleni do třech kategorií podle věku a velikosti psa. Soutěžili  
ve třech sportovních disciplinách – plavání, jízda na kole a běh. Plavalo se v rybníce v Pekle 
(voda 18 stupňů odrazovala kupodivu více některé psy). Jízda na kole obnášela 5 km, na ní 
navazoval běh. 
 Nejpočetněji byla zastoupena skupina dospělý a velký pes. V ní soutěžilo 20 mužů  
a žen. Absolutním vítězem soutěže – měla nejrychlejší čas – dvojice Pavel Vondráček a jeho 
Natálka. Ředitelem závodu byl Ing. Viktor Pecen. 
 Závod podpořili už tradiční sponzoři – město Trutnov, Vella – prodej cyklistických 
potřeb, Alena Hůlková (květinářství), Hafoland – psí salón a Kalifornia Fitness (Bohemia), 
Praha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Supermarket Prima 
 

       
 

       
 
 Výstavba supermarketu Prima na Horním Předměstí v areálu bývalého OSP zdárně 
pokračuje k prosincovému zahájení. Jde o obchodní dům. 
 
 S měsíčním předstihem oznámil HC Trutnov školu bruslení pro chlapce a děvčata  
od prvních do čtvrtých tříd ZŠ. Zúčastnit se mohou i děti od pěti let. První lekce se na ZS 
uskuteční 2. října ve 13 hodin. 
 
Kvalifikační zápasy na ME v basketbalu v Trutnově? 
 
 Česká basketbalová federace má zájem o kvalifikační zápasy v Trutnově, kde by měly 
hrát reprezentantky ČR proti Bulharsku a Španělsku (24.11. a 1.12.). Hrálo by se ve sportovní 
hale gymnázia. Půjde o postup na mistrovství Evropy 2000 ve Francii. 
 
Letní koupaliště 
 
 Nové trutnovské letní koupaliště ukončí v neděli 12. září svůj úspěšný letošní provoz. 
 
„Cesta naproti“ 
 
 Start 2. etapy tělesně postižených sportovců byl 7. září v 10 hodin na Krakonošově 
náměstí (1. etapa předchozího dne skončila v Janských Lázních). Cyklisty etapové jízdy 
přivítal starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec. Z Trutnova odjeli cyklisté do Úpice a  
přes Náchod a Českou Skalici do Nového Města nad Metují. 
 Posláním celé akce „Cesta naproti“, kterou pořádá Sportovní centrum pro zdravotně 
postižené, je upozornit veřejnost na problematiku zdravotně postižených. Ti nevyžadují 



soucit, ale porozumění pro překonávání stavu vlastního těla. Snaží se o plnohodnotné 
uplatnění svých sil a schopností v běžném životě. 
 
Provádění městským parkem (SLŠ) 
 
 Studenti 2.B SLŠ ve spolupráci s kabinetem biologie a s ředitelstvím Lesů a parků 
města Trutnova připravili zajímavou a záslužnou akci – Provádění městským parkem. 
Zájemce (pro školy zdarma) seznámí s historií parku a s jeho vzácnými dřevinami. Tuto 
službu budou poskytovat do konce října. 
 
Klub seniorů (9.9.) 
 
 8.září se sešel Klub seniorů na své pravidelné měsíční schůzi. Hovořilo se na ní  
mj. se správcem městského hřbitova Stanislavem Kučerou, s Petrem Kopeckým o Klubu 
vojenské historie, se starostou Trutnova o bezpečnostní a dopravní situaci ve městě. Vyjádřili 
také (přípisem výkonným výborům ČSSD a ODS) své stanovisko k problematickému 
udělování milosti prezidentem ČR. 
 
Tržnice 
 

     
 

     
 
 Červenec až září probíhá výstavba nové tržnice v Poštovní ulici. 
 
 
 
 
 



Nový závod Siemens ve Volanově 
 

          
 

       
 
 Slavnostní otevření nového závodu Siemens ve Volanově se uskutečnilo 9. září.  
Mezi pozvanými oficiálními hosty byl i trutnovský starosta Mgr. Ivan Adamec. Ten ve svém 
projevu mj. uvedl: „Elektrotechnická výroba má ve městě Trutnově již dlouholetou tradici. 
Někdejší Křižíkovy závody, pozdější či současné ZPA a nejnověji, ale velmi významně firma 
Siemens, jsou hlavními nositeli této tradice. 
 Po roce 1989, po pádu železné opony, došlo k výrazným změnám ve stojatých vodách 
české ekonomiky. Ani Trutnov nebyl výjimkou. Příchod firmy Siemens do okresního města 
na konci roku 1992 a slavnostní založení firmy Siemens, s.r.o. Trutnov znamenalo významný 
zlom v životě řady našich obyvatel. Výrazný nárůst obratu se současným zvýšením počtu 
pracovních míst přinesl pracovní příležitosti pro nejednoho z nich. Siemens se tak stal 
postupně největším zaměstnavatelem v regionu města. Rozhodnutí představitelů firmy  
o dalším rozšíření společnosti výstavbou nového závodu považuji za šťastné pro Trutnov  
a zároveň je hodnocena firmou Siemens velmi dobře. Vlastní spolupráce města s firmou byla 
zahájena už v minulých volebních obdobích a domnívám se, že na dobré úrovni. I současné 
zastupitelstvo města má snahu vzájemné vztahy rozvíjet a vstřícnou komunikaci a dobrou 
spolupráci považuje za velmi důležitou. 
 Prokázalo to řadou rozhodnutí právě při výstavbě areálu nového závodu. Všichni 
zastupitelé si uvědomují, že růst počtu obyvatel či minimálně jeho stabilizace a tím související 
rozvoj našeho města je ve značné míře závislý na pracovních možnostech. 
 Osobně považuji spojení Trutnov – Siemens za velmi šťastné a přeji mu, aby trvalo  
co nejdéle. 
 Na závěr bych chtěl popřát vedení firmy Siemens a všem jejím pracovníkům, aby  
se vám dařilo, podnik prosperoval a dále se úspěšně rozvíjel. 
 Na závěr bych si dovolil vyzdvihnout práci trutnovské stavební firmy BAK, která 
zvládla stavbu za rekordních šest měsíců.“ 
 



Magické datum 9.9.1999 
 

     
 
 Přinese magické datum pěti devítek (opakuje se v datu jednou za sto let) 
novomanželům štěstí? V Trutnově bylo toto datum vepsáno do sedmi oddacích listů. Všechny 
manželské páry oddával místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych ve Staré radnici. 
 Mezi nimi byli i Zdeňka Jůzová a Juraj Chantur. Ten Zdeňce už před třinácti lety 
slíbil, že si ji 9.9.1999 vezme. Nevěsta se narodila roku 1949, je jí 49 let. Svatební kytici 
tvořilo 9 růží, hrála se 9. Beethovenova symfonie Ódy na radost v 9 hodin a 9 minut, 
svatebčany doprovázelo 9 hostů, za svatební fotografie se zaplatilo 999 Kč, svatební hostina 
byla u Devíti křížů a připíjelo se whisky Vat 69. (Kéž by tolik devítek přineslo štěstí.) 
 Oddávalo se netradičně ve čtvrtek přesto, že poplatek byl zvýšený na tisíc korun. 
 
Galerie Lada 
 

     
 

     
 
 Výstava keramiky Jiřího Ambrozka a obrazů, kreseb a grafiky Jiřího Šindlera byla 
zahájena za přítomnosti obou tvůrců slavnostní vernisáží 7. září v galerii Lada. Potrvá  



do 25. září. 
 
Softbal (HSM) 
 
 Už před posledním zápasem softbalové ligy si ženy HSM zajistily páté místo 
v nejvyšší soutěži. 
 
BK Loko Texlen 
 
 V úvodním dvoukole ročníku 1999/2000 se v trutnovském prostředí představí BK 
Sparta a USK Blesk Praha 11. a 12.9. Na „bronzový“ úspěch Romany Ptáčkové se pokusí 
navázat její nástupce, nový trenér trutnovských basketbalistek Mgr. Jan Faltýnek. Dalšími 
členy trenérského týmu BK Loko Texlen jsou Ivan Burkert a Jan Jahelka. 
 Ligová soutěž má v tomto ročníku pouze 9 účastníků.  Skončit má 19. prosince. 
Domácí zápasy Trutnova mají začátek v sobotu v 17.00 hodin a v neděli v 10.30 hodin  
ve sportovní hale gymnázia. 
 Po základní části se družstva rozdělí do skupin A1 (1.-4. místo) a A2 (5.-9. místo). 
 Prezidentem BK Loko Texlen je Mgr. Tomáš Hendrych, sportovní ředitel a sekretář 
pro I. ligu MUDr. Vladimír Dolejší, organizační pracovník Jan Cihlář. 
 Vedoucím družstva je Stanislav Sedláček, lékařem MUDr. Jiří David. 
 
 Trutnovský basketbal je trvale spojen s Janem Jahelkou, nyní 2. asistentem ligového 
ženského týmu. V příštím roce dovrší Jan Jahelka mimořádně úspěšnou desetiletku. Jako 
hlavní koně dovedl tým do první ligy, hned s ním získal bronzovou medaili, kterou dostal  
i za poslední sezónu, kdy působil už v roli asistenta trenérky Ptáčkové. 
 „Odstartovat dvěma výhrami by bylo velmi milé. Hráčky mají chuť na basket  
a myslím, že stejně na tom jsou i naši příznivci, v jejichž podporu a fandění opět věříme  
a spoléháme na ne,“ uvedl k zahájení nového ročníku zmíněný Jan Jahelka. 
 
Superkros (KAMK) 
 
 Na sobotu 11.9. připravil Krkonošský automotoklub jedinečný zážitek milovníkům 
silných motorů. Za účasti předních českých jezdců se uskuteční na trati Za Vápenkou Oblastní 
přebory východočeského kraje v superkrosu v kategoriích 80, 125 a do 500 ccm. 
 Na žádost předsedy KAMK p. Kopačky poskytla MR příspěvek na pořádání této 
sportovní akce 5 000 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den otevřených dveří (Siemens) 

     
 

                           
 
 U příležitosti slavnostního otevření nové výrobní haly SET 2 se konal v sobotu  
11. září od 9.00 hodin Den otevřených dveří. Zájem občanů byl obrovský, jak svědčila dlouhá 
fronta čekajících na vstup. Kromě nabídnuté možnosti prohlídky obou závodů SET 1 a SET 2 
mají lidé možnost zúčastnit se rámcového programu na nádvoří SET 1 a večera  
na Krakonošově náměstí, moderovaného hercem Pavlem Zedníčkem, který vyvrcholí 
velkolepým ohňostrojem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dny evropského dědictví 
 

    
 

        
 
 I letošní Dny evropského dědictví ve dnech 11. a 12. září mají bohatou kulturní náplň. 
Jaký byl program jejich zahájení? V 10.00 hod. vyzvánění kostelních zvonů, v 10.15 hod. 
fanfáry lesních rohů z balkonu Staré radnice, v 10.30 hod. slavnostní projev starosty města, 
v 10.45 hod. ukázky skupiny historického šermu, v 11.00 ukončení fanfárami lesních rohů. 
 Poté se už mohli občané rozejít do 15 vybraných památkových objektů s volným 
vstupem a se zajištěným průvodcem. Zpřístupněny byly: 1. Haasův palác (ZUŠ) na 
Krakonošově náměstí. 2. Stará radnice. 3. Muzeum Podkrkonoší. 4. Kostel Narození P. Marie. 
5. Galerie města Trutnova. 6. Městské sady. 7. Koncertní síň B. Martinů. 8. Kaple sv. Jana 
Křtitele na Janském vrchu. 9. Gablenzův památník na Šibeníku. 10. Památník židovským 
obětem na Sluneční stráni. 11. Kaple sv. Kříže na hlavním hřbitově. 12. Památník  
41 židovských dívek KT (hřbitov). 13. Kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí. 14. Kostel  
sv. Václava v Horním Starém Městě. 15. Dělostřelecká tvrz Stachelberg na Babí. 
 Kromě průvodců bude na všech památných místech k dispozici tištěný výklad 
v českém, německém a anglickém jazyce. Tradičně jsou připraveny na některých místech 
zajímavé kulturní akce a prodej upomínkových předmětů a vlastivědných publikací. 
 
 V Haasově paláci jsou zpřístupněny vnitřní prostory (krásně upravené stropy 
s malbami). Pětkrát tu hudebně vystoupí žáci ZUŠ. 
 Stará radnice nabízí prohlídku vnitřních prostor, zhlédnutí městské kroniky a 
fotokroniky, městských insignií, v přízemí výstavu k událostem z roku 1968. 
 Muzeum Podkrkonoší upoutá návštěvníky především expozicí bitvy u Trutnova 
27.6.1866 a expozicemi Poklady minulosti a Odkrývání minulosti – čeští egyptologové 
v Egyptě. 



 Kostel Narození P. Marie překvapí bohatstvím svého interiéru. Městský park novou 
fontánou s opraveným trutnovským drakem, zrekonstruovaným pomníkem básníka Uffo 
Horna, Galerie města Trutnova současnými výstavami Jiřího Škopka a Markéty Škopkové  
a expozicí sochařského díla Emila Schwantnera. 
 Koncertní síň B. Martinů nabídne k vidění plastiky a reliéfy s hudebními motivy  
O. Zoubka s koncertním vystoupením ženského pěveckého sboru Chorea corcontica  
a smyčcového komorního souboru Musica Antiqua. 
 Kaple sv. Jana Křtitele rekonstruovaný interiér a vystoupení členů KVH v uniformách 
války 1866 včetně střelby z dobových zbraní. 
 Gablenzův památník nabídne otevřenou kryptu s tělesnými pozůstatky generála 
Gablenze a výstup na rozhlednu ve vrcholu památníku. 
 Pomník na Sluneční stráni připomene místa někdejšího židovského hřbitova. Hroby  
41 židovských dívek KT v Poříčí jsou na městském hřbitově. 
 Kaple sv. Kříže, dnešní obřadní síň, uchovává staré náhrobky z bývalého hřbitova  
u kostela. Působivé tu jsou i kované mříže sousedních hrobek. 
 Kostel sv. Petra a Pavla na Lipovém náměstí v Poříčí upoutá nejen svým 
rekonstruovaným zevnějškem, ale i bohatou řezbářskou výzdobou interiéru. Dvakrát tu 
koncertně vystoupí chrámový sbor. 
 Kostel sv. Václava v HSM je pozoruhodný především dochovanou dřevěnou plastikou 
se zobrazením početné rodiny král. lesmistra Nusse. 
 Dělostřelecká tvrz Stachelberg v Babí připomene návštěvníkům dobu před 2. světovou 
válkou. Byla významným opěrným bodem čs. pohraničního opevnění první republiky. Bohatě 
dokumentuje tyto časy pevnostní muzeum. 
 
Projev starosty 
 
 Dny evropského dědictví zahájil projevem před Starou radnicí starosta města Trutnova 
Mgr. Ivan Adamec. 
 „Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou poznávací a společenskou 
akcí, která se koná od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a k jejímž myšlenkám se dnes 
hlásí 44 země Evropské kulturní konvence. 
 K nejdůležitějším cílům této akce patří: chránit kulturní dědictví v nejširším slova 
smyslu, zlepšit informovanost o jiných kulturách, mnohakulturní přístup, nahlížet na kulturní 
dědictví jako na devizu, kterou lze využít v boji proti netoleranci a nesnášenlivosti, 
podporovat otevřený a svobodný pohled na kulturu, což má vliv nejen na rozvoj ekonomický, 
ale též na udržitelný rozvoj lidské společnosti. 
 Dny evropského dědictví mají přivést Evropany blíže k jejich kulturnímu dědictví, 
chtějí napomoci chránit kulturní památky, pro což je nutné i zvýšení prestiže soukromých  
a veřejných institucí zajišťujících ochranu památek. Smyslem Dnů evropského dědictví je 
v neposlední řadě i podporovat otevřenější postoj vůči ostatním a dále přispět k opětovnému 
posouzení a objasnění politických, sociálních a ekonomických souvislostí kulturních hodnot 
minulosti. 
 Česká republika se do akce zapojuje od roku 1991, kdy přes 40 měst otevřelo 
bezplatně dveře památek. Od roku 1993 se stala hlavním garantem Dnů Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska. V roce 1998 zpřístupnilo pod garancí této dobrovolné 
organizace, ve které se sdružují obce a města, na jejímž území se nachází městské památkové 
rezervace, památkové zóny či jinak významné historické památky, celkem 216 lokálních 
garantů (což jsou pořadatelé, kteří zastřešují další subjekty) 605 památek nebo významných 
objektů a uspořádalo 286 doprovodných akcí. 
 Letos se přihlásilo ke Dnům evropského dědictví už celkem 227 lokálních garantů  



725 památek ve 260 městech a obcích ČR. V nich bude uspořádáno na 257 doprovodných 
akcí. 
 Naše město, které je též členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 
se připojilo k myšlenkám Dnů evropského dědictví v roce 1994 a od té doby každoročně 
zpřístupňuje bezplatně řadu místních památek. Součástí nabídky jsou i památky místního 
významu, které nejsou pro veřejnost běžně otevřeny. V Trutnově jsou to například objekty: 
Gablenzův památník, Stará radnice, kaple sv. Jana Křtitele a Svatého kříže. Celkem bude letos 
otevřeno či přístupno zdarma 15 kulturních památek. Věřím, že rádi této nabídky využijete a 
podíváte se tak na místa, která připomínají historii našeho města. K tzv. oživení památek jsou 
součástí naší nabídky doprovodné kulturní programy, například koncerty ženského pěveckého 
sboru Chorea Corcontica a smyčcového komorního souboru Musica Antiqua v Koncertní síni 
B. Martinů, varhanní koncerty pana Matysky v kostele Narození P. Marie, koncerty žáků ZUŠ 
v Haasově paláci a folkové skupiny Kaluže v Janské kapli. Zároveň budou v některých 
objektech probíhat různé výstavy či další doprovodné akce. 
 Zastupitelstvo města Trutnova vynakládá každoročně značnou část peněz z rozpočtu 
na údržbu a obnovu historických domů a památek. I ostatní majitelé historických objektů 
projevují snahu vrátit svým domům původní podobu. Postupně se tak daří vyrovnat dluh 
z doby nedávno minulé, který jsme vůči historickým domům a památkám měli. Věřím, že 
postupnými, ale vytrvalými kroky se povede vrátit všem památkám zašlý lesk a slávu. 
 Vážené dámy a pánové, přeji vám příjemné a hodnotné kulturní zážitky a přeji vám, 
abyste využili naši nabídku a nenechali se odradit od návštěvy ani těch nejvzdálenějších 
míst.“ 
 
Malé ohlédnutí za Dny evropského dědictví (Ing. Horynová) 
 
 V článku Malé ohlédnutí za letošními Dny evropského dědictví provedla v Radničních 
listech zástupkyně starosty Ing. Hana Horynová jejich zhodnocení v Trutnově. Mimo jiné 
uvádí: „V 6 objektech byly připraveny kulturní programy i několikrát za den. V některém 
objektu podávali zasvěcený výklad studenti trutnovských středních škol, v jiném členové 
Klubu vojenské historie, kteří v dobových vojenských uniformách dodávali danému prostředí 
(Gablenz, Janská kaple) pravou atmosféru prusko-rakouské války. 
 Za vzorně upravený park, městský hřbitov, nově natřenou fasádu vstupních hrobek, 
kostel Narození P. Marie a kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí se naše město opravdu nemusí 
stydět. O tom, že je akce již v povědomí lidí, svědčí i obrovská návštěvnost, která podle 
předběžných odhadů činí něco přes 6 000. Zásluhu na tom má i dobře připravená akce  
ze strany pracovníků MěÚ i všech těch, kteří se na bezproblémovém průběhu podíleli. Mezi 
ně patří ředitelka ZUŠ pí Šafaříková, ředitel Městských lesů a parků Ing. Semerák, ředitelka 
Muzea Podkrkonoší PhDr. Ryšánková, naši kronikáři profesor Just a profesor Hybner,  
za družstvo Fortis RNDr. Kejzlar, ředitel galerie PhDr. Shrbený a zástupce ředitele SLŠ 
RNDr. Kejklíček.  
 Přestože se letošní Dny evropského kulturního dědictví líbily, už dnes víme, jak je  
pro příští rok vylepšíme. Pokud i Vy máte nějaké nápady, poraďte nám.“ 
 
 
 
 
 
 
 



Odhalení busty profesora Zdeňka Víta – dílo Pavlíny Škávové 
 

     
 

     
 
 Odhalení busty bývalého profesora trutnovského gymnázia Zdeňka Víta se uskutečnilo 
v budově školy na Jiráskově náměstí v sobotu 11.9. v 10.00 hodin. 
 Profesorka Květa Máchová ve svém hodnotícím projevu mj. zdůraznila: „Všichni, kdo 
jsme Zdeňka Víta dobře znali, jsme u něho nejvíce cenili jeho hlubokou hřejivou lidskost, 
neumdlévající obětavost a pracovitost, hledání a snahu přiblížit se pravdám a naprostou 
nezištnost.“ 
 Odhalením busty, která je dílem absolventky gymnázia, v současné době studentky 
Akademie výtvarných umění v Praze (je opravdu zdařilá), se profesor Zdeněk Vít symbolicky 
natrvalo vrátil do školy, pro kterou toho tolik vykonal a pro jejíž pedagogy byl vždy 
chápavým kolegou, připraveným pomoci pokaždé a okamžitě, když se někdo potýkal 
s jakýmkoliv životním problémem. Žákům tohoto gymnázia pak nezištně věnoval doslova 
tisíce hodin ze svého volného času o víkendech a prázdninách na školní chatě Děvín 
v Krkonoších, na turistických trasách po celém východočeském regionu, ale především  
při nespočetných túrách po milovaných slovenských horách. 
 „Na závěr by se chtělo s trochou patosu říci, že v sobotu 11. září se profesor Zdeněk 
Vít mezi nás na chvíli vrátil ve vzpomínkách svých kolegů, žáků a přátel (PhDr. Jiří Kudrnáč, 
MUDr. Jaroslava Červená, RNDr. Petr Just – jím přednesené verše jako by byly psány přímo 
Petrem Křičkou pro Zdeňka). Ale to by asi nebylo tak docela přesné tvrzení, protože tento 
člověk vzácného charakteru naše srdce ve skutečnosti nikdy neopustil.“ 
 
 Slavnostní vzpomínku na profesora Zdeňka Víta (hala gymnázia se zcela zaplnila více 
než 150 jeho přáteli a žáky spolu se členy jeho rodiny) hudebně působivě zarámovalo 



vystoupení smyčcového tria pod vedením profesora Milana Máchy. Vždyť Zdeněk Vít měl 
rád i dobrou muziku a pěkné písničky. 
 
Basketbal 
 
 Do páté sezóny v nejvyšší soutěži se 11. září pustily basketbalistky BK Loko Texlen 
s cílem předvádět kvalitní basket, na který by chodili diváci, dobré výsledky, podobně jako 
v minulé sezóně. Potvrdit dále, že právem patří mezi nejlepší celky v České republice. 
(Potvrzují to první dvě vítězství.) 
 
Fotbal 
 
 Úspěšně zahájili podzimní sezónu trutnovští divizní fotbalisté vítězstvím nad FK 
Semily 2:1 (12.9.) 
 
Plavecká škola TJ Loko 
 
 Plavecká škola – plavecký oddíl TJ Lokomotiva Trutnova nabízí od září plavecké 
kurzy a přípravky. Plavání batolat a kojenců bude probíhat od 18. září, plavání rodičů s dětmi 
3-5 let od 13. září, přípravku pro 1. třídu a 2. třídu od 14. září, kurz zdokonalovacího plavání 
pro 3.-9. třídu od 13. září. 
 Aerobic pro ženy každého věku od 13. září (aquarobic). Výuka dospělých neplavců  
od 14. září. (Vedoucím Plavecké školy je Tomáš Břeň.) 
 Hlavním přínosem plavání kojenců a batolat jsou zdravotní aspekty – voda má 
blahodárný vliv na zdraví dítěte. Působí na srdečně-cévní systém a svalstvo, děti jsou méně 
nemocné, lépe jedí a spí. Úzký kontakt rodiče s dítětem kladně ovlivňuje jeho psychiku, 
citový a emoční vývoj. Také jejich motorika se zlepšuje. Velký je i rehabilitační a otužující 
význam. (Už na 200 dětí má výcvik za sebou.) 
 
Dálnice D 11 
 
 Na pozvání trutnovského starosty Mgr. Adamce se 15.9. sešli představitelé Žacléře, 
Svobody, Dvora Králové a Úpice k projednávání problematiky plánované výstavby dálnice  
D 11 a navrhované (vládou) rychlostní komunikace. Zvolili si také Mgr. Adamce jako 
mluvčího pro další jednání na OkÚ a vyšších úřadech. 
 Trutnov s navrhovanou rychlostní silnicí zásadně nesouhlasí. 
 
 Letošní září je svými mimořádnými teplotami vlastně nečekaným prodloužením léta. 
Sucho, na které se nepamatujeme od roku 1947. 
 
Fotografie ing. Košťála 
 
 Trutnovský fotograf Ctibor Košťál se 18.9. úspěšně představil svou prací v Turnově 
v Galerii Safír – černobílými fotografiemi z cesty po Islandu. 
 
 
 
 
 



Předprodej vstupenek na akce DK (změna) 
 
 Na zářijové pořady Domu kultury bylo možné zakoupení vstupenek v předstihu 
v Informačním centru radnice na Krakonošově náměstí. Na pořady v říjnu a v dalších 
měsících bude již předprodej v recepci Národního domu. 
 
 Předání kroniky a fotokroniky 1998 městské radě 16. září. 
 

     
 

     
 
„Trutnovský podzim“ 
 

     
 
 Už 19. ročník slavností komorní hudby připravily v dnech 19.-29.září Dům kultury 
Trutnov a Nadace Bohuslava Martinů pod záštitou OkÚ a MěÚ v Trutnově s následujícím 
programem: 



19.9. (neděle) v 17.00 hodin Dětský sbor Bambini di Praga a Panochovo kvarteto. Arnošt 
Střížek – klavír, Milada Čejková – soprán, Agata Hauserová – alt, Pavel Červinka – baryton.  
Recitace Radovan Lukařský. (Národní dům.) 
 Program: Pocta Bohuslavu Martinů. B. Martinů: Smyčcový kvartet č. 3 (Allegro, 
Andante, Vivo). Antonín Dvořák: Klavírní kvartet Es dur, op. 87 (Allegro non fuoco, Lento, 
Allegro moderato, grazioso, Allegro ma non tropo). B. Martinů: Otvírání studánek. 
Sbormistrem Bambini di Praga PhDr. Blanka Kulínská, hudební ředitel Bohumil Kulínský. 
(Patronem koncertu ČEZ, a.s. Elektrárny Poříčí.) 
 
21.9. (úterý) Kaprovo duo (Tomáš Ille – kytara, Petr Vyoral – housle). Program: Nicolo 
Paganini – Sonáta D dur. Fritéz Kreisler – Liebesleid, Schön Rosmariu. A. Piazzolla – Cafe 
1930. J. Baier – Bagatella. B. Martinů – Intermezzo pro housle a klavír (transkripce  
pro kytaru – T. Ille). Zdeněk Fibich – Poem. Jan Kapr – Duetti. Koncert pro střední školy. 
Koncertní síň B. Martinů v 10.00 hodin. 
 
22.9. (středa): David Rakoncaj – tenor, Naďa Šormová – soprán, průvodní slovo, Dagmar 
Baloghová – klavírní doprovod. Program: B. Martinů (Písničky na dvě stránky. Nový 
špalíček. Kravarky. Nové slovenské písně. Kadence – z Koncertu pro klavír a orchestr č. 1). 
Ant. Dvořák (Cigánské melodie, Široké rukávy. Dejte klec jestřábu). B. Smetana (Árie 
Dalibora). Ant. Dvořák – Na Svaté hoře (pro klavír). Koncertní síň B: Martinů v 11.00 hodin. 
Koncert pro střední školy. (Patronem obou koncertů pro SŠ je Komerční banka, a.s.) 
 
21.9. (úterý): Petr Jiříkovský – klavír. M. Nostitz quartet (Petr Bernášek – 1. housle, Václav 
Vacek – 2. housle. Pavel Hořejší – viola. Petr Šporcl – violoncello. Program: Felix 
Mendelssohn-Bartholdy: Smyčcový kvartet D dur, op. 44 č. 1 (Molto. Allegro vivace. 
Mennetto. Andante espressivo ma con moto. Presto con trio). B. Martinů: Smyčcový kvartet 
č. 2 (Moderato. Allegro vivace. Andante. Allegro). Ant. Dvořák: Klavírní kvintet op. 81 
(Allegro man non tanto.  Dumka. Scherzo (Furiant). Finále. Allegro. (Patronem koncertu 
Společnost Horní Labe, a.s.) 
 
22.9. (středa) Půlrecitály: Halina Bertram – Jančikova, SRN – klavír. Program:  
L. v. Beethoven (Sonáta d moll, op. 31 z č. 2 Largo. Allegro. Adagio. Allegretto). Franz 
Schubert: Tři klavírní kusy (Allegro assai, Allegretto, Allegro). B. Martinů: Polka in  
E. Etude in F. 
 Trio Drápala (Emil Drápala – klarinet, Dušan Drápala – fagot, Dana Drápalová – 
klavír). Program F. M. Bertholdy: Koncertní kus č. 1, f moll, op. 113. Vít Zouhar Jako voda je 
… Michail Ivanovič Glinka: Patetické trio (Allegro moderato. Scherzo. Vivacissimo. Allegro 
con spirito). Koncertní síň B. Martinů v 19.30 hod. Patronem koncertu je Skip Hardware, 
s.r.o. Trutnov. 
 
27.9. (pondělí) Brněnské smyčcové trio (Pavel Walinger – 1. housle, Jan Vašta – 2. housle, 
Karel Plocek – viola). Program: Carl Ditters von Dittersdorf (Tercet C dur, Allegro molto. 
Adagio. Menuetto. Presto). Ant. Dvořák (Tercet C dur. Allegro ma non troppo. Larghetto. 
Vivace. Poko adagio. Molte allegro). W. A. Mozart: Divertimento č. 3 (Allegro. Menueto. 
Adagio. Rondo). B. Martinů: Serenáda č. 2 (Allegro. Poco andante. Allegro con brio). Konc. 
síň B. Martinů v 19.30 hodin. Patronem koncertu je ZPA CZ, spol. s r.o., Trutnov. 
 
29.9. (středa) Talichův komorní orchestr (sólisté Jan Talich – housle, Jan Páleniček – 
violoncello. Program: B. Martinů – Sextet pro smyčce (Lento. Allegro poco moderato. 



Andantino. Allegretto scherzando. Allegretto poco moderato. Andante Allegro molto). Juraj 
Fila: Concertino Doplio per virtuosi (Tranquillo, Allegro vivo). Josef Suk: Serenáda E dur  
pro smyčce, op. 6 Andante con moto. Allegro ma non troppo e grazioso. Adagio. Allegro 
giosoco ma non troppo presto. Národní dům v 19.30 hodin. Patronem koncertu Siemens-
Elektropřístroje, spol. s r.o., Trutnov. 
 
19.9.-1.10. Inspirace. Výstava kreseb a obrazů Nadi Čichovské. 
 
 Zahájení 19. festivalu komorní hudby 19. září provedla ředitelka Domu kultury Zina 
Rýgrová, která zhodnotila předchozí ročníky a připomněla i 40. výročí od úmrtí B. Martinů, 
jemuž trutnovské festivaly Trutnovský podzim vždy patří. 
 Hudební publicista Jan Kapusta, člen Společnosti Bohuslava Martinů, v zahajovacím 
projevu mj. vyzvedl trvalý význam díla B. Martinů a jeho lásku k vlasti a ke Krkonoším.  
A nikdy nezapomínal na člověka. „Ať psal na jakékoliv téma, vždy se v jeho díle objevily 
silné lidské problémy. Náš svět je stejně nepevný jako v padesátých letech. Byly opuštěny 
základní hodnoty člověka a života. Martinů právě proto, že tyto hodnoty hledal a nacházel, je 
hrán v celém světě. Jeho hudba zažívá velký boom.“ 
 Hned v prvním koncertě Trutnovského podzimu se představila i trutnovská rodačka 
Agata Hauserová, rozená Raketová, jejíž otec patřil k předním představitelům trutnovského 
hudebního světa. 
 
 Všechny koncerty trutnovského festivalu komorní hudby byly vyprodány – mezi 
návštěvníky měla své nemalé zastoupení i mládež. 
 Velkou práci a obětavost prokázali i letos pořadatelé, kterým se podařilo získat  
i významnou podporu sponzorů – ti přebírali nad jednotlivými koncerty patronát. 
 19. ročník festivalu komorní hudby Trutnovský podzim své poslání plně splnil. 
V hudebním životě města má už své nezastupitelné místo. 
 
Spolek podkrkonošských výtvarníků 
 

     
 



     
 

       
 
 Spolek podkrkonošských výtvarníků se trutnovské veřejnosti představil vernisáží své 
výstavy v pondělí 20. září v 17.15 hodin v přízemí budovy Staré radnice. Byla tu vystavena 
zajímavá a hodnotná díla z mnoha uměleckých oborů. Mezi vystavovateli převážně 
z Trutnova se uvedl jako host Keith Farrimond z Velké Británie. 
 Zahájení výstavy proběhlo netradičně – s velkým smyslem pro humor. Navodil to 
svým vstupním projevem a verši profesor trutnovského gymnázia Dvorský. „Vernisáž“ už 
zase mají, drinky stoly prohejbají. Než je zvednem k přípitku, dovolte mi námitku. To ti naši 
výtvarníci, humělečtí vejtržníci jak psa v pytli strejček ras zas nás táhnou na vobraz. Přece 
jedno vopatření, je-li vobraz pod vobraz, pod ním chodit radno není, utrhne se, srazí vaz. 
Krajek sítě najdou si tě, pavouk autor hravě sní tě, sobě klaď si za vinu, že tě slup jak malinu. 
Kdybys rači na zahrádce pod bobule zaryl hnůj, světem proplouval bys hladce, sklízel aplaus 
stůj co stůj. Je tu samá akční fikce, kde je něžná lyrika (?), vočím se to líbit nechce, brečí 
srdce, naříká. Na radnici, na zadnici, schlíple dřepí výtvarníci, říkají si do prčic, melody boys 
nikdy víc.“ (Text písně rozdal řečník návštěvníkům, kterou si pak všichni společně zapěli  
na notu písně Znám já jeden krásný zámek…) 
 
 Na výstavě se představili paní a pánové Rodrová, Trýzna, Hantl, Šimková, Sokol, 
Kešnerová, Bočarová, Weberová, Šeda, Košťál, Pejhřimovský, Souček, Jirmanová, Racek, 
Šafář, Kostelecký, Kašpar a již uvedený anglický host. A bylo se na co dívat. Mnozí z nás 
vůbec netušili, kteří lidé (nadaní, šikovní) žijí mezi námi. 
 
Ceny na tržnici 
 
 20. září byly na trutnovské tržnici u pošty tyto ceny: česnek kolem 60 Kč, cibule  



za 12 Kč, okurky 28 Kč, celer 22 Kč, zelí 10 Kč, rajčata 24 Kč, jablka 15 Kč, hroznové víno 
36 Kč, mrkev 15 Kč, papriky 20-30 Kč, pomeranče 27 Kč, švestky 24 Kč, broskve 35 Kč, 
hrušky 19 Kč, pór 28 Kč, květák 15-20 Kč, brambory 5, 6 Kč. 
 
Houby nerostou 
 
 Tradiční výstava hub, která měla být zahájena 21. září, letos odpadla. Houby 
důsledkem mimořádného sucha nerostou. 
 
Výstava obrazů a keramiky (Galerie Lada) 
 

     
 
 21. září proběhla v Galerii Lada (majitelka Lada Kastelová) vernisáž obrazů malíře 
Viléma Pokorného z Libňatova a Úpice. Tématem je mu především podhorská krajina  
a příroda. Zahájení obohatilo kulturní vystoupení žákyň ZŠ V Domcích. 
 Svou keramiku (především kávové soupravy) představili zároveň Aleš a Jiřina Sekovi. 
Výstava potrvá do 19. října. 
 
Výstava Dana Richtera a Aleše Vaníčka v GMT 
 

     
 



     
 
 Ve stejný den (vinou malé koordinace vystavovatelů) byla zahájena výstava obrazů  
a grafického díla Dana Richtera v Galerii města Trutnova. Jeho, univ. profesora Dr. Fr. 
Dvořáka, hudebníky Jiřího Kábrta a Ludmilu Hanušovou, starostu Trutnova Mgr. Adamce 
přivítal v 17.00 hodin ředitel galerie PhDr. Karel Shrbený. Společně s výstavou obrazů byla 
zahájena výstava fotografií Aleše Vaníčka, redaktora Krkonošských novin, Open Air Music 
festival Trutnov. 
 „Dan Richter žije na severu Čech,“ uvedl úvodem vernisáže PhDr. Shrbený, „v tom 
trochu pohádkovém kraji sopečných kuželů, které se občas objevují i na jeho obrazech. Když 
jsem si jeho obrazy – také trochu pohádkové – potom prohlížel, ptal jsem se sám sebe, co bylo 
napřed. Zda si Mistr Richter ten svět svých obrazů vytvořil podle kraje, ve kterém žije, nebo 
naopak, jestli si nejdřív vysnil ten svůj malovaný svět a potom našel kraj, ve kterém se usídlil. 
Myslím, že to druhé je blíž pravdě.“ 
 „I když jsou zdařilé fotografie Aleše Vaníčka často publikovány, vystavuje dnes 
poprvé.“ Pořídil je na letošním Open Air Music festivalu a zachycuje jej navenek v trochu 
nezvyklých zpodobeních. Jeho záběry jsou pohotové, všímavé a mají vysokou výtvarnou 
úroveň. 
 Průběh výstavy vhodně proložilo hudební vystoupení J. Kábrta a L. Hanušové z díla 
A. Vivaldiho a G. F. Händela. 
 Při zhlédnutí vystavených prací obou autorů má člověk potřebný pocit, že v nás 
dokázali alespoň na chvíli zastavit čas a přenést nás do světa svých představ. 
 
Zkouška poplachových sirén 
 
 Akustická zkouška poplachových sirén proběhla v poledne 21. září, kdy se  
na Trutnovsku táhlým tónem na dvě minuty rozeznělo 78 sirén. 
 
 Čtyři zápasy – čtyři výhry, první místo… Tak vehementně vtrhly do ligového 
soutěžení basketbalistky BK Loko Texlen Trutnov. Nejtěžší zápasy je však teprve čekají. 
 
Dolce 
 
 Do 30. září chce město Trutnov ukončit činnost dosavadního provozovatele, 
společnosti Dolce Vita, jejímž je stoprocentním vlastníkem. Hledá vhodného nájemce – 
činnost Dolců bude pokračovat. 
 
 
 
 



Rekonstrukce MŠ V Domcích 
 

     
 

     
 
 Slavnostní prohlídka rekonstruované Mateřské školy V Domcích se uskutečnila  
23. září v 15.30 hodin za účasti představitelů města, starosty Mgr. Adamce a místostarostů 
Ing. Horynové a Mgr. Hendrycha, ředitele Školského úřadu v Trutnově, pozvaných hostů  
a těch, kteří se o vzorově provedenou rekonstrukci tohoto školského zařízení zasloužili. 
Nechyběli ani tajemník MěÚ Nýdrle a pracovníci oddělení školství a zdravotnictví MěÚ, dále 
i vedoucí investic ORM MěÚ Miroslav Šnajdr, který rekonstrukci v podstatě zajišťovali. 
 Podle údajů vedoucí odd. školství a zdravotnictví MěÚ Jitky Palachové se podařilo 
v průběhu tří měsíců realizovat kompletní rekonstrukci této MŠ. Ta je velmi vhodně umístěná 
uprostřed bytové lokality v blízkosti městského centra ve vile s velkou zahradou. To vše 
ovlivňovalo rozhodnutí vedení města tuto školu ponechat a vynaložit na její přestavbu nemalé 
finance. Navíc má tato škola zaměření na logopedii . je zde jedna speciální třída pro děti, které 
vyžadují zvýšenou péči (jde o 15 dětí). Pokud by nedošlo k rekonstrukci, musela by být 
současná kapacita 65 dětí snížena právě o tuto třídu. (Dětí s vadou řeči přibývá a možnost 
umístit je ve Speciální MŠ Na Struze je omezená – slouží pro celý okres a kapacitně by 
nestačila.) 
 Hlavním důvodem rekonstrukce byl nedostatek sociálních zařízení, překročená 
hygienická norma počtu lůžek v ložnicích, pouze jedna malá nevyhovující šatna pro všechny 
děti, nevyhovující vytápění. (Hygienická prověrka zjistila nedostatky už v roce 1996 a termín 
řešení byl do letošního roku. Jinak by musela být snížena kapacita MŠ nebo být vůbec 
uzavřena.) 
 Rekonstrukce rozšířila užívané plochy do suterénních a půdních prostor. Byla 
provedena i kompletní výměna veškerých instalací, byla přestavěna a moderně vybavena 
kuchyně, opraveny chodby, obložení stěn, vyměněna dlažba kolem budovy, provedena 
renovace fasády a střechy. Město na tuto velkou akci uvolnilo 4 816 000 Kč. Mateřská škola 
je jako nově postavená. Její ředitelkou je pí Čermáková. 



 Zájem o MŠ V Domcích je značný. Jako jedna z prvních v Trutnově byla kapacitně 
naplněna. Další rodiče museli být odmítnuti. 
 Celou projektovou přípravu a realizaci stavby zajišťoval ORM, vedoucí investic 
Miroslav Šnajdr. Projektovou dokumentaci zpracoval Obchodní projekt Hradec Králové, 
realizaci po výběrovém řízení firma Fato Invest a.s. Hradec Králové. Požadavky hasičů, OHS 
a dalších orgánů zvrátily původní představu o nákladech stavby (2 mil. korun). 
 Po zjištění, že objekt je založen na kamenech, musely se podbetonovat základy  
po celém obvodu stavby i vnitřních stěn a pilířů. Rozšířeny byly prostory pro šatny, herny  
a ložnice. Po prohlubování suterénu slouží prostor pro šatny, kotelnu a sklad zeleniny. 
Vestavbou v půdních prostorách došlo ke zřízení heren a ložnice. Oproti původnímu stavu 
přibyla pro provoz dvě podlaží. Vybudováno bylo i další skladiště a venkovní únikové 
požární schodiště. 
 V rámci rekonstrukce byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, slaboproudu, 
topení, vodovodu, kanalizace a nové přípojky plynu a vody. Moderně vybaveno bylo sociální 
zařízení a kuchyň. 
 Všechny náročné stavební práce byly provedeny v mimořádně krátkém termínu  
od 1.6. do 31.8.1999. V objektu nepřetržitě (i o sobotách a nedělích) pracovalo 25-30 
pracovníků. 
 Slavnostní prohlídku rekonstruované MŠ zpestřily svým vystoupením děti MŠ 
V Domcích. 
 
Delegátky ACWW v Trutnově 
 
 23. září navštívily delegátky konference ACWW – Spojené venkovské ženy světa 
v Praze rekvalifikační centrum Most k životu v Poříčí. Předsedkyně správní rady Most 
k životu Naděžda Brázdilová k návštěvě mj. uvedla: „Hovořili jsme především o tom, co 
všechno centrum dělá pro ženy. Delegátky se také zúčastnily besedy, kterou pro ně připravil 
Český svaz žen v Trutnově. 
 
Siemens, s.r.o. (GMT) 
 

     
 
 24.9. podepsala ředitelka společnost Siemens, s.r.o. Trutnov Marlie Schneider 
darovací listinu, která umožnila Galerii města Trutnova zakoupit cennou plastiku sochaře 
Emila Schwantnera. 
 
 
 
 



Ekologická výchova 
 
 V aule SLŠ se uskutečnila 24. září konference „Škola – člověk – prostředí.“ 
Uspořádalo ji Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – Sever. 
 Hlavním cílem jednání bylo představit možnosti i praktické výsledky výchovy 
k udržitelnému způsobu života na základních a středních školách, jejichž pedagogičtí 
pracovníci se konference zúčastnili. Konference měla především umožnit představení námětů 
pro školní praxi, výměnu zkušeností a zviditelnění problematiky ekologické výchovy  
na školách. 
 Za město Trutnov vystoupila na konferenci zástupkyně starosty Ing. Hana Horynová, 
která účastníky seznámila s některými výsledky, kterých dosáhlo město Trutnov na úseku 
životního prostředí. 
 „Ve městě je zaveden svoz separovaného sběru, který pro obyvatele zdarma zajišťuje 
svoz skla, papíru a plastu. V současné době je po městě umístěno na 150 sběrných nádob.  
Víme, že tento počet nestačí, a proto každým rokem jejich počet zvyšujeme. Vedle nádob  
na separovaný sběr je ve městě zřízena zatím jedna pevná a jedna pojízdná sběrna 
separovaného odpadu. Nachází se v areálu bytového podniku. Zde mohou občané opět 
zdarma odevzdat velkoobjemový odpad jako je různý nábytek, televize, pračky, ledničky, 
matrace a dále nebezpečný odpad barvy, zářivky, bezdehtovou lepenku, léky, pneumatiky 
apod. Vedle tohoto odpadu i zde mohou odevzdat sklo, papír, plasty a železo. V Radničních 
listech, měsíčníku MěÚ, vychází každý měsíc upozornění, kdy je sběrna otevřena a kdy jezdí 
pojízdná sběrna nebezpečného odpadu, která zajíždí do HSM, Poříčí a všech integrovaných 
obcí, kterých je jedenáct. Z iniciativy odboru výstavby a životního prostředí MěÚ v Trutnově 
byly ve všech lékárnách a vybraných prodejnách elektro zřízeny sběrny léků a použitých 
monočlánků. Tyto provozovny jsou označeny letáky umístěnými ve výlohách. 
 Na základě iniciativy některých pracovníků ve školství jsme podpořili sběr vybraných 
druhů odpadu na základních školách. Do této akce se přihlásily tři ZŠ (R. Frimla,  
ve Voletinách a Mládežnická). V nich se učí samotní žáci separovat především papír  
a plasty.“ 
 V Trutnově bylo zřízeno i významné zařízení – psí útulek. „Byl stavěn o nákladu  
cca 2 milionů korun a zprovozněn byl v lednu letošního roku. Obsahuje kompletní zázemí  
pro personál, ordinaci, 3 karanténní kotce a 13 kotců s výběhy. Okolí útulku je oseto travou  
a květinami. Za 9 měsíců provozu prošlo evidencí na 103 zaběhnutých psů. Toto číslo 
dokazuje, že stavba útulku byla zapotřebí. 
 Vedle činností, které jsem vyjmenovala, přispívá město Trutnov ke zlepšení ŽP  
i likvidacemi černých skládek, které se v posledních letech rozrostly nebývalým rozměrem. 
V loňském roce zlikvidovalo město černé skládky za 500 tisíc korun, v letošním roce to bude 
již milion korun. Počet takto zlikvidovaných skládek jde do desítek. Je to však boj s větrnými 
mlýny, neboť jakmile jednu skládku odstraníme, vyroste vedle druhá. Dokud nezlepšíme 
výchovu mladé generace a dokud nebudeme mít lépe pracující městskou policii, lepší 
legislativní pravomoce a zavedený kamerový systém (na tom se již pracuje), se situace 
nezlepší. 
 Co asi nejvíce pokulhává je preventivní činnost a výchova mládeže. Ta, myslím, není 
na takové úrovni, na jaké by měla být. Proto jsme se dohodli s pracovníky OVŽP a firmou 
Transport, s.r.o. Trutnov, že v nejbližších dnech zorganizujeme přednáškové akce  
na základních školách, při nichž bychom chtěli poukázat na význam třídění druhotných 
surovin a ochraně přírody a krajiny. Pokud by kdokoli z přítomných chtěl pomoci radou  
či námětem, budeme rádi.“ 
 
 



 
 
 
Komorní orchestr Antonio Vivaldi ze Senlis 
 

     
 
 24. září se uskutečnil v Koncertní síni Bohuslava Martinů koncert komorního 
orchestru Antonio Vivaldi ze Senlis. Koncert (na programu skladby G. F. Händela,  
J. S. Bacha, W. A. Mozarta a G. P. Telemanna) připravil Okresní úřad v Trutnově v rámci 
partnerské spolupráce s departementem Oise ve Francii. 
 
Rotary klub 
 

     
 

     
 
 Trutnovský Rotary klub má od soboty 25.9. zakládací listinu, která ho opravňuje 
k zápisu do celosvětového seznamu středisek tohoto humanitárního hnutí. Charta Rotary byla 



slavnostně předána v aule SLTŠ v Trutnově po zaznění fanfár a kulturním vystoupení. 
Guvernér rotariánů pro ČR a SR Dobroslav Zeman v slavnostním projevu mj. zdůraznil: 
„Trutnovští již zhruba rok provádějí činnost v duchu našich myšlenek. Přestože jsem každý 
den v jiném klubu v republice a slyším či posuzuji stovky projektů, mohu zhodnotit dění 
v místním sdružení velmi pozitivně. (V republice sjednocuje lidi s rotary myšlenkami celkem 
42 sdružení.) 
 „Jde o apolitické sdružení, které působí téměř ve dvou stech zemích světa.  
Ve východních Čechách, pokud jsem dobře informován, vzniklo pět rotary klubů. 
 
 Součástí dopoledního programu byly i projevy hostí, trutnovského starosty Mgr. Ivana 
Adamce a přednosty OkÚ Ing. Vladimíra Klímka. Oba popřáli trutnovským rotariánům, aby 
se jim dařilo realizovat jejich ušlechtilé myšlenky. 
 Po slavnostním obědě v hotelu Adam a Bohemia následoval program společenského 
odpoledne – koncert v Síni Bohuslava Martinů, návštěva Janské kaple, procházka parkem 
s historickým výkladem kronikáře Justa a představitele KVH RNDr. Kejzlara, odjezd na Grill 
party v Nové Americe u Jaroměře. 
 
 „Služba nade vše“ hlásá hlavní zásada rotariánského hnutí, které vzniklo na počátku 
století ve Spojených státech. Zanedlouho se první rotary kluby objevovaly i v Evropě. 
Československo v meziválečném období patřilo k nejsilnějším rotariánským zemím. 
 Členové Rotary klubu v Trutnově se scházejí většinou jednou týdně ve stejnou hodinu 
a na stejném místě. Při setkáních debatují, vymýšlejí a organizují humanitární programy nebo 
poslouchají odborné přednášky. „Do Rotary klubu se nelze přihlásit. Nového člena musí 
oslovit a přivést někdo z rotariánů, který jej dobře zná a ručí za jeho kvality. S přijetím 
nového člena musí všichni souhlasit, protože každý člen má za všech okolností právo veta,“ 
uvedl prezident trutnovského klubu MUDr. Rostislav Čevela. 
 V Trutnově se schází 25-30 členů rotariánů. Charitativní a humanitární činnost 
zajišťuje klub z vlastních příspěvků nebo ze sponzorských darů. Trutnovský klub je zaměřen 
především na podporu střediska pro opuštěné a fyzicky i mentálně postižené lidi v Neratově 
v Orlických horách. 
 
Krakonoška 
 

                        
 
 Svou letní koncertní sezónu uzavřela 25.9. dechová hudba Krakonoška vystoupením 
na Krakonošově náměstí u Staré radnice. 
 



 
 
50 let SZŠ 
 

     
 

     
 
 Program oslav padesáti let Střední zdravotnické školy v Trutnově v sobotu 24. září  
a v neděli 25. září byl bohatý (Uvedené dny třeba posunout na pátek a sobotu). 
 Pátek 24.9. v 9.00 hodin: Akademie žáků školy – program k 50. výročí.  
V 10.30 hodin: Sportovní den – sportovní soutěže žáků. (Tyto akce byly určeny především 
pro současné žáky školy). Od 14.00 do 18.00 hodin: Prohlídka budovy školy a výstavy 
fotografií. 
 Sobota 25.9. v 10.00 hodin: Slavnostní zahájení oslav v Národním domě – Akademie 
žáků školy. Od 13.00 do 15.00 hodin: Setkání současných a bývalých učitelů a pracovníků 
školy s absolventy. Od 11.00 do 17.00 hodin prohlídka školní budovy a výstavy fotografií. 
 
 Hlavní projev v Národním domě měl po oba dny současný ředitel SZŠ RNDr. Karel 
Javůrek. Ten především zdůraznil: 
 „Slavnostní chvíle, jako jsou ty dnešní, jsou v mnohém výjimečné a pro nás dříve 
narozené nesporně jedinečné. Proto si pokládám za čest, že ze všech dosavadních devíti 
ředitelů trutnovské zdravotnické školy mám právě já možnost uzavřít jedno dlouhé období 
dějin naší školy a spolu s vámi všemi být na startu další etapy, jejíž rozhodující část se bude 
odehrávat již v třetím tisíciletí našeho věku. 
 V dnešní době překotných změn, v době, kdy mnohé z dlouho budovaných tradic 
najednou zanikají, je půlstoletá historie školy dokladem stability a především potřebnosti 
absolventů, kteří z ní odcházejí do praktického života. Právě nedostatek kvalifikovaných 
sester byl v roce 1949 podnětem, který zapříčinil přeměnu tehdejších odborných škol pro 
ženská povolání na školy sociálně zdravotní. Touto reorganizací se datuje i vznik naší školy. 



Její význam pro nově vznikající a rozšiřovaná zdravotnická a sociální zařízení celého 
podkrkonošského regionu byl nesporný. Postupně se zvyšoval počet tříd, později i oborů tak, 
že se na naší škole připravovaly nejen zdravotní, ale i dětské sestry a v 90. letech po určitou 
dobu i rehabilitační pracovníci. Za 50 let existence SZŠ absolvovalo 2 690 absolventů. 
 Největší zásluhu na jejich přípravě a úspěšné profesní kariéře mají bezesporu jejich 
učitelé. Při pohledu zpět na uplynulých 50 let proto nelze jinak než s vděčností vzpomenout 
na všechny pedagogy, kteří dokázali spojit svůj život s posláním školy, věnovat všechny své 
síly a schopnosti přípravě odborně i morálně vyspělých, vysoce kvalifikovaných pracovníků 
ve zdravotnictví. Je velmi nesnadné vybrat mezi 120 interními učiteli jen některé a tím 
opomenout ostatní. Přesto se však nemohu ubránit tomu, abych nevzpomenul alespoň na ty, 
kteří na trutnovské zdravotnické škole doslova prožili celý svůj život. 
 Více než 30 let na škole působilo 8 odb. učitelek: Helena Grofová, Broňa Havelková, 
Marie Limburská, Máša Pošepná, Milena Jansová, Alena Čermáková, Hana Valkounová  
a Ludmila Řezníčková.  
 Z učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů věnoval práci na zdravotnické škole 
celých 45 let prof. Antonín Just. Více než tři desetiletí na škole dále působili Mgr. Milada 
Štěpánová, Mgr. Radoslava Kohoutová, Mgr. Eva Máchová a prof. Vítězslav Pilař. 
 Na vytváření úrovně a výsledků školy se ovšem podíleli i četní externí učitelé – 
především lékaři trutnovské nemocnice. Mezi nimi jsou našimi nejdéle sloužícími externími 
spolupracovníky: primář MUDr. Josef Mraček, MUDr. Jan Stupka a MUDr. Anna Dlouhá. 
 O všech těchto nestorech, ale i o ostatních interních a externích učitelích, 
vychovatelkách a provozních pracovnících školy se zmiňujeme v našem Almanachu, který 
jsme k této příležitosti vydali. Almanach nás seznamuje nejen s dosavadními dějinami školy 
v pohledu ředitelů a dalších významných osobností, které zde působily, ale obsahuje i jakýsi 
„miniportrét“ školy současné.“ 
 
 Jaká je dnešní zdravotnická škola, vysvětlil ředitel RNDr. Javůrek podrobně 
v pokračování svého projevu. Jde např. o návaznost zdravotnického školství na aktuální 
zdravotnickou praxi, o přípravu sester a jejich postavení na zdravotnických zařízeních,  
o zkušenostech z vyspělých států (velké možnosti kontaktů po listopadu 1989), o novou úlohu 
sestry, která je v rámci svých kompetencí rovnoprávným členem zdravotnického týmu,  
o změnách v přípravě budoucích sester, o tom, jak řešit požadavek přímého kontaktu 
studentek s praxí tím, že jejich příprava probíhá 2 roky jen v podmínkách školy a  
do nemocniční praxe se dostanou až po 17 letech svého věku v posledních dvou ročnících 
studia, o maximálně vybavených učebnách ošetřovatelství, o významu a využívání bohatě 
vybaveného informačního centra na škole, o rozšiřování jazykové výuky a zahraničních 
výměn studentů, o počítačové síti školy, o Internetu. „Jde o to, jak v závěru ředitel školy 
uvedl, aby si škola kvalitou svých absolventů i v příštím století udržela to postavení a jméno, 
které si za půl století své existence vydobyla. 
 Trutnovská zdravotnická škola slaví dnes své padesátiny. V životě lidském bývá právě 
toto jubileum tím nejkulatějším a nejoslavovanějším, protože dalších kulatin se již většina 
smrtelníků nedočká. Jinak je tomu v životě školy, ta má i po oslavě padesátin svůj život 
teprve před sebou. Proto mi dovolte, abych popřál naší zdravotnické škole do té nejbližší další 
padesátky jedno jediné: aby do ní i nadále přicházeli schopní, pracovití a ctižádostiví studenti, 
z nichž ti nejlepší a nejschopnější si budou i nadále pokládat za čest na škole pracovat jako 
učitelé a za svůj cíl si klást prospěch a rozvoj „své zdravotnické školy.“ S touto devizou bude 
o další skvělou budoucnost trutnovské zdravotnické školy dobře postaráno.“ 
 
 Z hostů oslav promluvili dále ředitel Státní oblastní nemocnice MUDr. Martin 
Limburský, ředitel Školského úřadu v Trutnově Ing. Jan Bolehovský a místostarostka 



Trutnova Ing. Hana Horynová. Ta zdůraznila význam zdravotnické školy pro město a popřála 
všem, kteří o školu pečují, hodně úspěchů v práci, klidné rodinné zázemí a profesorskému 
sboru chytré studentky, studentkám chytré profesory a nám všem hodné, milé a ochotné 
zdravotní sestřičky. 
 
Projev bývalého ředitele školy A. Justa 
 
 Promluvil i bývalý ředitel školy Antonín Just. „V místech bývalého románsko-
gotického hradu (zmiňuje se o něm i král Karel IV. Ve svém životopise), který byl  
v 16. století přestavěn na renesanční zámek a v polovině 19. století na základní dívčí školu, 
začínala před 50 lety v září 1949 zdravotnická škola. Tísnila se v této budově u kostela 
v trochu divné symbióze muzejních sbírek a halasu dívčích školních hlasů s městským 
muzeem. 
 Problémem počátků zdravotnické školství v Trutnově byla častá stěhování. Škola 
sama na tom byla trochu lépe než domov mládeže. V roce 1950 přešla do objektu gymnázia, 
které jí poskytovalo pohostinství po čtyři roky, než získala vlastní budovu v Jiráskově, dnešní 
Procházkově ulici. Domovy mládeže ale prodělávaly kolotoč stěhování dál – nacházely se 
postupně na osmi místech Trutnova až do roku 1959 – ještě v tomto roce byla část děvčat 
ubytována až v Poříčí. 
 Jsem rád, že jsem byl mezi těmi, kteří stáli (jejich řady, žel, již prořídly) u zrodu školy 
s tak vysoce humánním posláním, školy, jejíž studentky (ty na škole tenkrát převládaly nad 
hrstkou chlapců) se podstatně odlišovaly od studentů ostatních trutnovských škol – poznával 
jsem to za svého více než desetiletého současného působení na nich. Byly citlivější a měly 
pěkný vztah k lidem už tím, že při své praxi v nemocnici poznávaly bolavý rub života  
a hluboce prožívaly lidské trápení a bolest. 
 Zdravotnická škola nebyla ale zdaleka jen učení a zkoušení. Její výchovné působení 
mělo širší rozměr. K vytváření profilu kvalifikovaného zdravotního pracovníka přispívala 
hodně např. účast na celonárodních soutěžích v předlékařské první pomoci (poprvé v Čechách 
byla v roce 1976 právě v Trutnově), plavecké a lyžařské výcvikové pobyty na Slapské 
přehradě a ve Špindlerově Mlýně, kurzy řízení motorových vozidel. Absolvent SZŠ by měl 
umět poskytnout první pomoc v různých situacích. 
 K širšímu rozhledu po světě vedly i několikadenní exkurze na Slovensko, výměnné 
osmidenní zájezdy do někdejší NDR v rámci družby se zdravotnickou školou v Postupimi. 
Sem jsem pravidelně zajížděl o prázdninách s děvčaty po 23 klet a prožili jsme při nich 
mnoho pěkného (kytara při výuce němčiny nechyběla ve škole a pochopitelně ne  
při zájezdech do Postupimi). Užitečná byla i výměnná praxe našich a německých studentek 
v nemocnici v Postupimi a v Trutnově. 
 Pokud jde o moje mladá léta, byla silně poznamenána válkou. Válečné maturity v roce 
1941 v Hradci Králové, nucené pracovní nasazení jako pomocného dělníka do říše,  
do rakouského Vídeňského Nového Města, zranění hlavy při náletu v srpnu 1943, útěk 
z Německa domů do Červeného Kostelce, dva roky skrývání se bez policejního přihlášení  
a bez potravinových lístků až do konce války, po ní horečná univerzitní studia v Praze  
ve snaze dohnat čtyři roky ztracené zavřením vysokých škol po studentských demonstracích 
28.10.1939 proti hitlerovské okupaci, od roku 1948 pak už působení středoškolského 
profesora dějepisu a filosofie na trutnovských středních školách, trvale na SZŠ. 
 Ta byla, rád vzpomínám na 45 let prožitých na ní, mým životním osudem. Na školu 
každým rokem přicházely nové a nové ročníky, které jí vtiskovaly pečeť mladosti.  
A v takovém obklopení, v závalu nakažlivého mládí, se nedalo, nechtělo a ani nemohlo 
stárnout. Snad právě proto ani nemohou přibývající léta (bože, jak ten čas ubíhá) zabránit 



lákavému pokušení přivřít na chvíli oči a čekat, čekat, zazní-li ještě byť vzdálenou a už 
slábnoucí ozvěnou Šrámkův „stříbrný vítr“ i mých mladých let.“ 
 Velmi pěkným a hodnotným zpestřením sobotního i pátečního programu (na obou 
přednesli své projevy současný ředitel školy Karel Javůrek i bývalý ředitel z let 1959-1970 
Antonín Just) bylo vystoupení skupiny děvčat úpické ZUŠ komorní taneční kreací a 
retrospektivní pásmo historie školy v podání trutnovských studentek. Význam oslav podtrhli 
svou přítomností senátor Ing. Vlastimil Šubrt a zástupce ministerstva školství Mgr. Ivanka 
Kohoutová. 
 Účastníky prohlídky školy zaujaly především nové třídy a kabinety v půdním prostoru 
a zrekonstruovaná tělocvična. 
 Po oba dny zdařile moderovali program učitelé školy Mgr. Zdeněk Švarc a Mgr. Eva 
Havelková. 
 
Konfederace politických vězňů, Český svaz bojovníků za svobodu 
 
 27. září diskutoval v Trutnově senátor Ing. Šubrt s představiteli konfederace 
politických vězňů a Českého vazu bojovníků za svobodu o senátním návrhu zřídit památník 
nesvobody let 1930 – 1989. Senátor je zpravodajem tohoto zákona. 
 
 Problematika rozvoje zdravotnictví v budoucích vyšších územně správních celcích 
byla 27.9. na programu semináře, který uspořádal v Trutnově poslanec PČR MUDr. Rostislav 
Čevela. 
 
Durabo (25.9.) 
 

                  
 
 Už tradiční vystoupení šermířů trutnovské skupiny Durabo, vedené ing. Hurdálkem,  
se uskutečnilo za velké účasti především dětí v zahradě 1. ZŠ. „S úsměvem do historie.“ 
 
Otrava ryb v Úpě 
 
 Koncem září způsobil unikající chlór otrávení více než 500 kusů lipanů a pstruhů 
v řece Úpě. Rybáři odhadují celkovou vzniklou škodu na 20 000 Kč. 
 



 Slavnostní vernisáž výstavy obrazů Viléma Pokorného proběhla 28.9. v Galerii Lada. 
V kulturním programu zahájení vystoupily žákyně ZŠ V Domcích za doprovodu Lukáše 
Pavla. 
 
Softbal 
  
 Po úspěšné sezóně obsadila v nejvyšší softbalové soutěži ČR děvčata Horního Starého 
Města 5. místo. 
 
Klub seniorů 
 

                                      
 
 Schůze Klubu seniorů 29.9. vyslechla mj. zprávu Ing. Jiřího Šepse, velitele 
Hasičského záchranného sboru v HSM, zprávy starosty a místostarostky. Předseda KS 
informoval o návštěvě 6 členů u předsedy poslanecké sněmovny Václava Klause. 
 
Galerie města Trutnova 
 

     
 
 Galerie města Trutnova a skupina Kaluže uspořádaly 30.9. Hudební večer se skupinou 
Telegraf v prostorách GMT. 
 
Vinárna Pod hradem 
 
 S dobrou muzikou vystoupil ve vinárně Pod hradem Luboš Andršt Blues band 
s Ramblinem Rexem (USA). 
 
 



MUDr. Jiří David 
 
 V zářijových Radničních listech (30.9.) se představil trutnovským občanům  
MUDr. Jiří David. „Narodil jsem se 2.5.1955 v Hradci Králové. Zde jsem absolvoval 
základní, středoškolské a vysokoškolské vzdělání, lékařskou fakultu jsem ukončil v roce 
1980. V tomto roce jsem nastoupil nejprve na dětské oddělení, později na chirurgické 
oddělení nemocnice v Trutnově. Z hradeckého patriota jsem se stal občanem Trutnova  
a později trutnovským patriotem. V prosinci 1993 jsem odešel z chirurgického oddělení  
a začal pracovat ve vlastní chirurgické ambulanci. Kromě toho působím i v sanatoriu  
MUDr. Jaroslava Bílka a na chirurgickém oddělení Státní oblastní nemocnice Trutnov. 
V městském zastupitelstvu jsem již třetí volební období, jsem členem Unie svobody. Již čtvrtý 
rok působím v realizačním týmu extraligového oddílu basketbalistek BK Loko Texlen 
Trutnov. Bydlím na Červeném kopci, mám dospělou dceru. 
 
Nezaměstnanost 
 

     
 
 Nezaměstnanost v září v okrese mírně vzrostla – bez práce je 4 325 osob. Dvě třetiny 
celkového počtu připadají na oblast Trutnovska s aktuální nezaměstnaností 7,42 %. Největší 
zájem trvá o dělnické profese. Poměr nezaměstnaných mužů a žen je takřka vyrovnaný. 
 V září se nově jako uchazeči o práci evidovalo 783 občanů, do zaměstnání jich 
nastoupilo 495. Hmotné zabezpečení bylo přiznáno polovině žadatelů – od ledna 1999 bylo 
vyplaceno na 41 milionů korun. Z 630 hlášených volných míst je 500 do dělnických profesí. 
Pouze jedna čtvrtina celkového počtu je určena pro ženy. Na jedno místo připadá sedm 
zájemců. Nejhorší nezaměstnanost má Žacléř (9,75 %), Vítězná (8,54 %) a Trutnov (7,66 %). 
 
  
 
 
 
  
 



Kulturní nabídka na říjen 
 
 Kam v Trutnově v říjnu za zábavou, kulturou, poznáním a do společnosti uvádí 
kulturní nabídka Radničních listů. 
Pořady, akce … 
2.10. Aukce. Pořadatel Klub filatelistů. Velký sál MěÚ v 9.00 hodin. 
4.10. Putování s písničkou aneb Co dokáže písnička (pořad pro žáky 1.-3. tříd ZŠ). Pořadatel: 
Dům kultury. Národní dům v 8.30 a 10.00 hodin. Vstupné 20 Kč. 
4.10. Akademie třetího věku. Doc. PhDr. Frant. Nesejt, CSc. Umění starověkého Říma. 
Pořadatelé ČČK a DK Trutnov. Národní dům – malý sál ve 14.30 hodin. 
5.10. Hrajeme si s písničkou. Pořad pro děti MŠ. Pořadatel: Dům kultury v 8.30 a  
10.00 hodin. Vstupné 20 Kč. 
6.10. Hair. Koncertní verze známého muzikálu s názvem „S kopretinou ve vlasech.“ 
Pořadatel: DK. Národní dům v 19.30 hod. Vstupné v předprodeji 99 Kč, v pokladně  
před začátkem programu 139 Kč. 
7.10. Kamarádi na hradě. Pořad pro žáky 4.-7. tříd ZŠ. Pořádá DK. Národní dům v 8.30  
a 10.00 hodin, vstupné 20 Kč. 
12.10. Aljaška: V lednovém objetí řeky. Pořad vyprávění s diapozitivy J. Urbana a R. Kazíka.  
Pořad pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty SŠ. Pořádá DK. Národní dům v 10.00 hodin. 
Vstupné 20 Kč. Týž den v 18.00 hodin pro občany. Vstupné 35 Kč. 
16.10. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořadatel: Klub filatelistů Trutnov. Klub 
důchodců Nivy. Od 7.00 do 11.00 hodin. 
16.10. Martin Matyska – varhany, Jiří Kábrt – housle. Koncert spojený s představením CD 
nahrávky „Krkonošské varhany“ v kostele Narození P. Marie v 17.00 hodin. 
17.10. Odpoledne soutěží a her. Program pro děti do 12 let – řada soutěží, tombola. Pořádá 
DK. Nár. dům 15.00 – 17.00 hodin. Vstupné děti 10 Kč, ostatní 20 Kč. 
18.10. Akademie třetího věku. Prof. Zdeněk Trnka: Z české literatury. Pořádá ČČK a DK 
v malém sále ND. Začátek ve 14.30 hod. 
20.10. 1. žákovské vystoupení. Pořadatel: ZUŠ. Sál školy na Krakonošově náměstí  
v 18.30 hodin. 
21.10. Ladislav Potměšil a Zdeněk Barták – Večer povídání a písniček pražských umělců. 
Pořádá DK v Nár. domě v 19.30 hod., vstupné 95 Kč. 
24.10. Byl jednou jeden drak. Pohádkový čtyřlístek začíná. Pořádá DK. Národní dům  
v 15 hodin. Vstupné děti 15 Kč, ostatní 20 Kč. 
26.10. Cestování s fotografem ing. Jiřím Havlem. Pořádá DK u příležitosti vydání obrazové 
publikace Krkonoše. Malý sál ND v 18.00 hod, 30 Kč. 
29.10. Country večer. Pořadatel: Taneční klub Star West. Národní dům, malý sál  
od 20.00 hodin do 01.00 hodin. Vstupné 50 Kč. 
31.10. Křehká rovnováha (divadelní předplatné). Účinkují Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Hana 
Maciuchová, Zlata Adamovská, Gabriela Vránová, Jaroslav Satoranský. Národní dům  
v 19.30 hodin. (Zbylé vstupenky 100 Kč.) 
 
Výstavy: 
Do 3.10. pokračuje výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků v přízemí Staré radnice. 
Otevřena denně 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod. 
Do 16.10. pokračuje výstava obrazů Viléma Pokorného a keramiky Jiřiny a Aleše Sekových. 
Prodejní galerie Lada. Pondělí až pátek 8.30 až 17.00 hodin. 
22.10. Výstava keramiky a grafiky Květy Krhánkové. Galerie Lada. 
1.-30.10. Výstava fotografií Kamily Antošové: Z cest po Sýrii. Pořadatel DK, kino Vesmír. 
Otevřeno vždy v době promítání filmu. „Posledních pár let se vracím do Sýrie,“ uvádí 



autorka. „Každým mým návratem se dokáži lépe přiblížit lidem, a tím se mění i způsob 
focení. Už to není lovení dušiček pomocí teleobjektivu, ale focení lidí – přátel, se kterými 
jsem navázala kontakt. 
 Zajímavou filmovou nabídku přinášejí i trutnovská kina Vesmír a Hvězda. 
 
Moby Dick  na říjen nabízí: 
1.10. Večer s Garonne. 2.10. Oldie‘s párty. 8.10. Zde žije Jack Daniel’s. 9.10. Mexická 
tequilová noc. 15. a 16.10. From Amerika (DJ Nick z USA). 22.10. Hoří má panenko 2. aneb 
Večer s firmou „Požárek.“ 23.10. Staropramen párty. 29.10. Disko show (hraje DJ Pepson). 
30.10.Disco show (skup. „Style“). 
 
Odeon club nabízí: 
1.10. Předlistopad 1989 aneb Posilujeme mír. 2.10. Point Whisky. 6.10. Disko show.  
8.10. Puschkin vodka. 9.10. Jim Beam. 13.10. Disko show. 15.10. Free strip night.  
16.10. Mexická noc – Tequilla Arriba. 20.10. Disko show. 22.10. Live Act House Party. 
23.10. Teachers. 27.10. Disko show. 
 
Optimalizace MěÚ 
 
 Snížení dosavadního počtu 104 pracovníků MěÚ si vyžádá optimalizace MěÚ. 
Radnici musí do konce letošního roku opustit po tříměsíční výpovědi k 30.9. šest pracovníků, 
další dva odcházejí do důchodu. 
 K uvedeným opatřením (jejich cílem je, aby výkon radnice byl při minimálních 
nákladech co nejvyšší) se přistupuje, když městská rada schválila model předložený týmem 
pracovníků vedených tajemníkem města Bc. Zdeňkem Nýdrlem. Bez náhrady bude zrušen 
odbor kancelář starosty, který původně vznikl jako centrála pro rozvoj koncepcí 
v podnikatelské oblasti, marketingu apod. Kancelář města se změní na odbor vnitřních věcí, 
odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství se stane odborem komunálním. Odbor rozvoje 
města rozšíří své označení „a územního plánování.“ 
 Další významnou změnou bude vznik podniku sociálních služeb. Ten by měl od roku 
2000 provozovat veškerá sociální zařízení města – domov důchodců, dům s pečovatelskou 
službou, jídelnu pro důchodce, stacionář a jesle. 
 Uvedenou optimalizací chce vedení města dosáhnout nejen snížení stavu pracovníků, 
ale také zlepšit fungování práce, především směrem k veřejnosti. Proto bude také od 1. ledna 
zřízeno oddělení informační recepce ve vestibulu. 
 Podle tajemníka Bc. Nýdrleho mají radikální změny ve struktuře MěÚ přispět k jeho 
vyšší efektivitě při minimálně stejných nákladech. Jde o výsledek široké politické vůle, 
protože všechny subjekty, které se loni zúčastnily komunálních voleb, něco podobného 
voličům slibovaly. 
 Půjde také o oddělení přímo řízených sociálních aktivit od města, což představovalo 
jednu z největších nelogičností ve struktuře úřadu. Nová samostatně hospodařící organizace 
s právní subjektivitou bude od města dostávat pravidelný příspěvek na činnost. Nehrozí, že by 
tato změna v budoucnu vyvolala krach inkriminovaných sociálních služeb. 
 Na rozdíl od redukce úřednických míst chce vedení města zvýšit počet městských 
strážníků ze současných šestadvaceti na třicet a zřídit i novou služebnu na sídlišti Zelená 
louka. 
 
 „Některých našich zaměstnanců,“ uvedl k optimalizaci MěÚ starosta Mgr. Adamec, 
„se připravované změny určitě dotknou. Bude to nepříjemné, ale jsme rozhodnuti plánovanou 
reorganizaci dotáhnout do konce.“ 



 „Hledání nejoptimálnějšího modelu je stálý proces závislý do značné míry  
na legislativních podmínkách, jimž se musíme přizpůsobovat. Svou roli v něm bude 
pochopitelně hrát i dokonalejší využívání výpočetní techniky,“ zdůraznil tajemník Bc. Nýdrle. 
A na to město v připravovaném rozpočtu pamatuje. 
 
Dopravní nehoda 
 
 K řetězové dopravní nehodě s tragickým zakončením došlo 1.10. poblíž města  
u odbočky na Vlčice v blízkosti benzinové stanice. Srazila se tu tři osobní auta – řidič jednoho 
z nich byl na místě mrtev, další osoba byla s těžkým zraněním převezena do nemocnice.  
A příčina? Předjíždění při velké rychlosti na mokré vozovce … 
 
Olfin Car Cup 
 

     
 

     
 
 Soutěž o Pohár lyžařských přespolních běhů Olfin Car Cup zahájila na parafráze 
zástupkyně starosty Ing. Hana Horynová 2. října. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trutnovský duatlon 
 

     
 

     
 
 Druhý ročník Trutnovského duatlonu a doprovodného dětského běhu se uskutečnil  
2. října – 5 km běh, 20 km cyklistiky a 3 km běh. Dětský běh na Krakonošově náměstí je 
vypsán pro pět kategorií od 6 do 15 let na tratích 300 až 1 500 m. Pořadatelem TJ 
Lokomotiva. 
 
Velká cena města Trutnova v plavání 
 
 Patnáctý ročník Velké ceny Trutnova v plavání přilákal 2. října špičkovou konkurenci 
– na 300 závodníků z 24 tuzemských a 4 zahraničních plaveckých oddílů (2 polských  
a 2 německých). Finále 3. října. 
 Hlavním závodem byl souboj na trati 200 m volný způsob – ze sobotních rozplaveb 
postoupilo osm nejlepších mužů a žen. Šlo o finanční prémie a bonus za překonání rekordu 
mítinku. Prvenství získal T. Kužvard, Olymp Praha, v soutěži žen M. Baginská. Dorostenci 
plavali jako hlavní závod Memoriál trutnovského Miroslava Dítě na 100 m prsa. Polohové 
závody mladších a starších žáků se plavaly na 100 m Putovní pohár (po dva roky v držení 
Slavie Praha) si odvezla Kometa Brno. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Filatelistická burza 
 

     
 
 Filatelistická burza proběhla 2. října ve velkém sále MěÚ. 
 
Česko-polská jednání v Trutnově 
 
 O problematice česko-polského pohraničí přijelo 2.10. do Trutnova jednat sedm členů 
polského Sejmu. Za českou stranu se jednání na OkÚ v Trutnově zúčastnili poslanec  
MUDr. Rostislav Čevela, senátor František Bartoš, přednosta OkÚ Ing. Vladimír Klímko, 
CSc., starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec, dále ředitel KNP Ing. Oldřich Lábek.  
 Na programu byla i uvažovaná dálnice D 11 (přes Trutnov a Královec do Polska). 
Rozpaky českých příhraničních měst vyjádřil za ostatní starosty Mgr. Ivan Adamec. Česká  
(a podle vyjádření polských zástupců i polská města a obce) mají prvořadý zájem na stavbě 
dálnice co možná v nejkratším termínu. Nahradit ji rychlostní silnicí by nebylo perspektivně 
vůbec dobré. (Usnesení vlády o ní by mělo být revokováno.) 
 
Basketbalová liga 
 
 Dvěma zápasy s brněnskými celky pokračovala 2. a 3.10. basketbalová liga. Prohra 
BK Loko Texlen se Žabovřeskami ani nemrzí (57:91) – s mistrovským celkem se jiný 
výsledek čekat nedal, ale s Lachemou Brno to mohlo (a mělo) být už jiné (57:62). 
 
Fotbalová divize 
 
 Divizní fotbalisté Trutnova jsou se 16 body na 6. místě tabulky – na první Český Brod 
ztrácejí čtyři body. 
 
ČSSD 
 
 Na okresní konferenci ČSSD v Trutnově o prvním říjnovém víkendu zazněla silně 
kritika současného vedení strany. Situace v ČSSD se odráží i v poklesu členské základny. 
V trutnovském okrese je registrováno v 8 místních organizacích 140 členů. Lidé vystupují 
z ČSSD hlavně pro nesouhlas s politikou vedení a s chováním a výroky vrcholných 
představitelů uvedl na konferenci předseda Okresního výkonného výboru v Trutnově Milan 
Kábrt. (Ten byl v tajné volbě potvrzen ve funkci.) 



 
 
Sněžka je bílá 
 
 Začátek října přinesl po teplém září ochlazení a na Krkonoších i první sníh (oproti 
loňsku o 14 dnů dříve). 
 
Škola bruslení 
 
 Od počátku října (2.X.) probíhá na zimním stadionu škola bruslení pro chlapce  
a děvčata od prvních do čtvrtých tříd ZŠ. Zúčastnit se však mohou i děti od pěti let. Školu 
bruslení zajišťuje HC Trutnov. Pokračovat bude o sobotách a nedělích – celkem 10 lekcí. 
Poplatek za jedno dítě 150 Kč, v případě sourozenců každé další dítě 100 Kč. 
 
Den seniorů 
 
 K letošnímu Roku seniorů připravila Policie ČR v Trutnově pro starší občany několik 
akcí. Mimořádný úřední den v budově OkÚ, Horská 5 (možnost vyřídit záležitosti 
občanských průkazů, cestovních pasů, víz, řidičských průkazů a evidence vozidel). Ve slavičí 
ulici 610 (nad Autostylem naproti Texlenu) si mohou vyřídit záležitosti střelných zbraní  
a střeliva. 
 12. října budou seniorům k dispozici pracovníci kriminální dopravní policie i městští 
strážníci. 
 
SPR – RSČ 
 

     
 
 Setkání občanů s Miroslavem Sládkem připravila na 5.10. SPR – RSČ  
na Krakonošově náměstí. Asi stovka účastníků si vyslechla (často nesouhlasně) kritiku 
současného dění a stávajících politických stran. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODS 
 

     
 

      
 
 6. října se uskutečnila v 19.00 hodin v klubu Bonanza veřejná beseda ODS  
s RNDr. Petrem Nečasem, stínovým ministrem obrany. V diskusi zodpověděl řadu dotazů 
k současné politické situaci. Malý prostor klubu se zcela zaplnil asi 50 účastníky. 
 
Stávka lékařů (?) 
 
 6. října se ve východočeských nemocnicích včetně Státní oblastní nemocnice Trutnov 
prakticky nestávkovalo. Lékaři se většinou rozhodli pro mírnou formu protestu proti stále 
nevyjasněným problémům ve zdravotnictví (v rámci své dovolené nebo volna). Provoz byl 
normální. 
 
 Nejlevněji se k 7. říjnu v Trutnově nakupovalo v Penny marketu – vejce 1,70 Kč, 
Lučina (sýr) 7,90 Kč, acidofilní mléko 8,90 Kč (0,5 l), kuře mražené 39,50 Kč (1 kg), rozinky 
5,90 Kč (100 g), Bohemia sekt 89,90 Kč (75 cl). 
 
Tenisový klub Hrudík 
 
 Od 9. října zahajuje zimní halovou sezónu tenisový klub Hrudík s možností 
bezplatného hraní po celý den. Zároveň se provádí zápis do tenisové školy. 
 
Trutnovské basketbalistky na 4. místě 
 
 Po vítězství trutnovských ligových basketbalistek ve Strakonicích 74:45 jsou  



na 4. místě devítimístné tabulky se 13 body. „Je těžké vyhrávat, když je to povinnost. Jsem 
rád, že hráčky tuto situaci zvládly a po třech neúspěšných domácích zápasech vyhrály. 
Poděkování patří celému týmu i fanouškům, kteří jeli povzbudit naše družstvo do 
nejvzdálenějšího místa v lize,“ uvedl prezident trutnovského klubu Mgr. Tomáš Hendrych. 
 
Valná hromada HC Trutnov 
 
 Valná hromada HC Trutnov proběhla 9. října v malém sále MěÚ. Schválila mj. zprávu 
o činnosti HC Trutnov za uplynulé čtyřleté funkční období a zprávu o hospodaření. Výboru 
HC Trutnov uložila mj. zlepšovat ekonomické podmínky HC, zajišťovat řádný provoz ZS  
ve spolupráci s vedením města, zkvalitňovat závodní činnost s cílem, aby všechna mužstva  
do čtyř let hrála v popředí I. regionálních soutěží, ustavit mužstvo dorostenců, dbát o příliv 
nových hráčů z řad mládeže, organizovat akce pro veřejnost. 
 Předsedou HC Trutnov byl zvolen Jiří Hradecký, místopředsedou Jaroslav Koranda, 
ekonomem Hana Okrouhlická, STK Jaroslav Řehák st., propagace Petr Nymfa, MTZ Jaroslav 
Török, hlavní pořadatel Josef Chráska, organiz. agenda Miroslav Vokatý a Libor Vlček ml. 
Předseda revizní komise Ing. Jiří Filippi.  
 
Zimní stadion, činnost HC Trutnov 
 

               
 
 Ve zprávě o činnosti oddílu ledního hokeje za uplynulé čtyřleté období Jiří Hradecký 
mj. uvedl: „V roce 1995 jsme fungovali jako oddíl ledního hokeje TJ Lokomotiva Trutnov  
a tento oddíl měl 200.000 Kč dluhů a především z toho pramenící problémy s mateřskou TJ. 
Jednotlivá mužstva si hrála na vlastním písečku včetně financí. Velké potíže byly s tehdejším 
provozovatelem ZS a TS. Zimní stadion měl jen střechu a starou východní tribunu. Celý oddíl 
byl v kritickém stavu.“ 
 Výbor oddílu se zaměřil na oddlužení – podařilo se to v roce 1996 a 1997. Rok 1998 
skončil přebytkem 30.000 Kč, rok 1999 přesáhnou příjmy (ne zisk) milion korun. Hlavní 
pozornost byla zaměřena na ekonomické, organiz. technické zázemí a pak až na zvyšování 
úrovně hry mužstev. 
 Od 1.1.1998 odešel (přátelsky) oddíl z TJ Loko a transformoval se jako HC Trutnov. 
Získal právní subjektivitu – značná práva, ale i povinnosti. Stal se partnerem pro sponzory, 
pro město i další orgány. Usiloval o to, aby se stal provozovatelem ZS místo TS. K 1.8.1998 
byl předán do pronájmu HC za symbolický nájem 50 Kč ročně při ponechání dotací města 
jako předtím za TS. Stará část ZS byla převzata v dezolátním stavu, zvláště pokud šlo  
o instalaci elektřiny a vody. Od sponzorů se podařilo získat práci a vybavení v hodnotě 
325.000 Kč. 



 ZS nebyl významu nejen pro město, ale i pro Vč region. Dvakrát přijel do Trutnova 
předseda ČSLH Karel Gut a další činitelé. Jezdí sem hokejové kluby na soustředění (HC 
Sparta Praha), probíhají tu mezistátní utkání, konají se tu různá školení, semináře. 
 Na jaře 1999 se uskutečnila rekonstrukce hrací plochy (sloužila po 20 sezón) – spojky 
chladicích trubek byly v havarijním stavu. Solanka vzlínala na povrch betonové plochy, 
vnikala i do podloží. Hrozilo zastavení provozu i ekologická havárie (poblíž teče Úpa).  
Na rekonstrukci uvolnilo město ze svého rozpočtu 3 mil. korun s podmínkou, že HC zajistí 
zbývající potřebu finančních prostředků do výše 5-6 mil. korun. Pomohli poslanci regionu, 
pracovníci MŠMTV, MF, parlament. Po velkém úsilí vše dobře dopadlo. ZS má novou 
ledovou plochu, plastové mantinely s nástavbou z tvrzeného skla. Současná hokejová hala má 
všechny potřebné parametry i pro mezistátní utkání i s potřebným sociálním a regeneračním 
vybavením. 
 Nyní jsou vytvořeny nezbytné materiální podmínky pro rozvoj ledního hokeje 
v Trutnově. Je zajištěna trenérská odbornost, šest mužstev hraje regionální soutěže. 
 Jaké úkoly čekají HC Trutnov nyní? Dál zlepšovat ekonomické podmínky, dobře 
hospodařit jako provozovatel ZS, trvale zvyšovat odbornost trenérskou i hráčskou – hrát  
na špici regionálních soutěží, zajistit návaznost všech věkových kategorií mužstev, příliv 
nových hráčů, podporu MŠMTV, získávat veřejnost, děti a mládež pro tento sport, pomáhat 
lednímu hokeji v regionu. 
 Město Trutnov mimořádně pomáhá při rozvoji ledního hokeje v Trutnově. Bez další 
podpory sponzorů by nebylo fungování klubu možné. 
 ZS má moderní vybavení, na tribunách 460 míst k sezení, celková kapacita je  
2 500 míst. Letos proběhne už 21. ročník školy bruslení. Na 5. ZŠ je již druhým rokem šest 
hokejových tříd. 
 
 12. října se sešli zástupci měst a obcí (za Trutnov starosta Mgr. Ivan Adamec) 
s představiteli OkÚ k jednání o možnostech státních dotací v roce 2000. Celková situace 
nevypadá příliš optimisticky. 
 
Stav ovzduší (informace na světelném panelu) 
 
 Od 13. října jsou denně na světelné tabuli (panel) ve vestibulu MěÚ uváděny 
informace o stavu znečištění trutnovského ovzduší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výstava díla Petra Chvaliny 

     
 
 Další výstavou Muzea Podkrkonoší byl 14. října Sítotisk (kresby) Petra Chvaliny.  
Na vernisáži promluvil ředitel Galerie města Trutnova PhDr. Karel Shrbený. Ve svém projevu 
mj. uvedl, jak nelehké je představit dílo skromného autora, který neusiluje o nic jiného, než  
o poctivě odvedenou práci. Ono je mnohem snazší uvádět dílo známého autora, autora, který 
zobrazuje velká témata, nebo autora usilujícího o virtuózní techniku, a to ani nehovořím  
o autorech, kteří používají tématu či techniky k tomu, aby se odlišili. O to obtížnější je uvést 
autora, který usiluje „jen“ o výtvarné vytváření toho, co všichni známe, s čím se denně 
potkáváme, čím žijeme, technikami a způsoby každému čitelnými. Mezi takové autory – 
navíc neusilující o pozornost širší veřejnosti – patří pan Petr Chvalina. 
 Ve vystaveném výběru jeho kreseb najdeme starý Trutnov, zajímavá místa v okolí 
Trutnova, záznamy z cest po České republice i v cizině. 
 Je to dílo skromného člověka poctivě zrcadlícího svoji dobu, dílo, jehož hodnota 
s ubíhajícím časem nabývá na významu. 
 
Rekonstrukce Pražské ul. 
 

     
 



     
 
 Od 14.10. je z důvodu celkové rekonstrukce komunikace úplně uzavřena ulice Pražská 
od světelné křižovatky až po ulici Královédvorskou. Provoz v obou směrech je veden ulicí 
Královédvorskou a řízen světelným signalizačním zařízením. Uzavírka má trvat  
do 15. prosince. Probíhá i rekonstrukce Vodní ulice. 
 
Houby nerostou 
 
 Hub je letos mimořádně méně než jiná léta. Suché léto a deště, které však už přišly 
pozdě. Letos – výstižně řečeno – lesy odpočívaly. 
 
 
Chřipka 
 
 Sychravé podzimní počasí s sebou už tradičně přináší výskyt chřipkového 
onemocnění. Účinnou ochranou je preventivní očkování, s nímž se už začalo. Na doporučení 
ošetřujícího lékaře je zdarma. 
 
SK Karate Trutnov 
 
 Velmi úspěšně i mezinárodně si vedou sportovci SK Karate Trutnov. Dokládají to  
i dvě první a jedno třetí místo trojice trutnovských účastníků turnaje v Baunatalu – Štefan 
Gondek, Marcel Krejčí a Martin Schreiber. 
 
Společnost česko – německého porozumění 
 
 15. října se konala v Národním domě výroční členská schůze Společnosti česko – 
německého porozumění Trutnov. Zúčastnilo se jí 281 účastníků ze 724 členů. V kulturně-
zábavném pořadu se představili tanečníci, artisté, sportovci a zpěváci OK-Live-Ensemble 
Wolmirstedt. S projevy vystoupili funkcionáři Společnosti Werner Haase, Gűnter Fiedler  
a Roland Wiesner. 
 
 
 
 
 
 
 



„Krkonošské varhany“ 
 

     
 

        
 
 Mimořádnou kulturní událostí byl 16. října koncert Martina Matysky – varhany  
a Jiřího Kábrta – housle spojený s představením nahrávky „Krkonošské varhany“ v kostele 
Narození P. Marie v Trutnově v 17.00 hodin. 
 Jaký byl program představení nahrávky „Krkonošské varhany“? Uvítání – P. Vladimír 
Janouch, vikář. Význam propagace regionu – Ing. Hana Horynová, zástupce starosty města 
Trutnova. Představení tvůrců CD – Ivo Semerák, Jan Semerák, Martin Matyska. Požehnání – 
P. Jaroslav Štancl. Historie a současnost varhan – p. Matyska, varhanář. 
 O čem vypovídá nové CD s názvem „Krkonošské varhany“? Jde o nahrávku 
varhanních skladeb pořízenou v šesti krkonošských kostelích od Velké Úpy až po Poříčí. 
Unikátní je mj. v tom, že zvuk varhan uvedených kostelů ještě nikdo nezachytil a vzhledem 
k technické obtížnosti hned tak brzy nezachytí. 
 Na CD, dlouhém 70 minut, je zaznamenán zvuk varhan kostelů ve Velké Úpě, Horním 
Maršově, Svobodě nad Úpou, Horním Starém Městě, Trutnově a Poříčí. Výběr skladeb  
a autorů je vhodný – od J. S. Bacha, J. Pachelbela, F. X. Brixiho, B. M. Černohorského, Leoše 
Janáčka. 
 Součástí CD je i popis jednotlivých varhan v češtině a v němčině včetně obrazové 
dokumentace. Výtěžek z koncertu je určen na rozšíření trutnovských varhan a také část zisku 
z prodeje CD je určena na nejnutnější opravy těch varhan, na kterých byla nahrávka 
provedena. Nahrávku „Krkonošské varhany“ předali organizátoři a tvůrci projektu – varhaník 
Martin Matyska ve spolupráci s firmou Hallo Computer, Jan a Ivo Semerákové – zástupcům 
měst, která tuto akci podpořila. 
 Velký význam nahrávky pro propagaci trutnovského regionu vyzvedla místostarostka 
Hana Horynová. „Chtěli jsme zachytit autentické zvuky nástrojů v našem regionu, vzdát hold 
varhanářům, kteří se zasloužili o to, že dnes můžeme poslouchat tyto krásné tóny a prodejem 



CD podpořit alespoň nejnutnější opravy těchto nástrojů,“ uvedl I. Semerák. Techniku natáčení 
realizoval jeho bratr Jan. Bylo náročné a provádělo se zpravidla po nocích přímo  
do počítačové techniky. 
 Radost nad zdařilým dílem a nad zájmem občanů vyjádřil i ředitel kůru, varhaník 
Martin Matyska. Protože představení CD se uskutečnilo v kostele, neproběhl tradiční křest 
CD. Nahrávce požehnal P. Jaroslav Štancl. O historii varhan v regionu promluvil Josef 
Matyska. 
 K nahrávce se vyjádřil i Martin Matyska. „Je v ní zastoupena veškerá varhanní hudba. 
Každý nástroj je originálem, a tak jsem se snažil vybrat pro každý takovou skladbu, která by 
jej co nejlépe charakterizovala. Na varhany barokní hudbu, na varhany romantické hudbu 
romantickou. Například v trutnovském kostele se dá hrát na tento nástroj jakákoliv hudba, 
takže bylo dost náročné rozhodnout se, co bude na kterém nástroji provedeno. Práci jsem 
dělal velmi rád a těší mne, že vznikl tento dokument a že jsme mohli přispět k oslavě nástrojů, 
jejich propagaci. 
 Součástí slavnostního podvečera byl program varhanního koncertu: J. S. Bach –  
Vom Himmel Hoch. G. F. Händel – Sonata in F, Adagio, Allegro. J. S. Bach –  
Fantasia g moll. J. S. Bach – Air. A. Vivaldi – Largo ze „Zimy.“ L. Janáček – Postludium. 
 
Basketbal 
 
 V první lize prohrály trutnovské basketbalistky v Praze z USK Blesk 62:47. Jsou  
na 5. místě tabulky (v polovině října). 
 16.10. zahájí třetí liga trutnovských basketbalistů BK Dřevoodbyt. V novém ročníku 
chtějí bojovat o první místo a tím o postup do druhé ligy. Pomoci v tom by jim měl i nový 
trenér Vojtěch Hlaváček. Své zápasy hrají ve sportovní hale gymnázia. 
 
Městská knihovna 
 
 Od 18. do 23. října proběhne Týden knihoven. Při této příležitosti promine čtenářům 
všechny poplatky za upomínky a bezplatně zaškolí zájemce o práci s Internetem. V tomto 
týdnu se mohou stát děti i dospělí čtenáři knihovny bez placení členského poplatku. 
 
Dálnice 
 
 Za účasti zástupců OkÚ, senátorů, poslanců a starostů měst a obcí byl 18. října založen 
přípravný výbor Občanského sdružení D 11 – A 3. Jak uvedl trutnovský starosta Mgr. Ivan 
Adamec, všichni účastníci se dohodli, že požádají vládu o přehodnocení rozhodnutí  
o realizaci rychlostní komunikace. Postavili se jednomyslně za budování dálnice D 11, která 
je nutná především z hlediska potřeb Evropské unie. 
 Rychlostní komunikace by nebyla dostačujícím řešením. 
 
„Pojďte s námi“ (KČT Bohuslavice) 
 
 Pochod „Pojďte s námi“ připravuje na 23.10. Klub českých turistů Bohuslavice  
na trasách 15 a 25 km pro pěší a 15, 35, 50 a 75 km pro cykloturisty. 
 
 
 
 



Dohoda města a BAK (HSM) 
 
 Dohodu o mimosoudním vyrovnání podepsali 19.10. ředitel společnosti BAK, s.r.o. 
Jaroslav Rufer a starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec. Jí se uzavírá řešení komplexní bytové 
výstavby, která nebyla dofinancována a stát ji ze zákona převedl na město. Koncem roku 
19921 rozhodl tehdejší OkÚ o zastavení stavby (kauza COV). Na Zelené louce zmizí nyní 
neblaze proslulé sporné staveniště. 
 
Informační centrum 
 
 Po zániku společnosti Dolce Vita je třeba řešit otázku informačního centra, které 
dosud provozovala uvedená společnost ve Staré radnici. Před časem vyhlášená soutěž  
na projekt této činnosti nebyla zatím úspěšná. 
 Turisticko-informační centrum považuje vedení města za významnou součást 
propagace Trutnova v republice i v zahraničí. Budoucí zařízení má sloužit nejen občanům  
a potřebám MěÚ, ale především turistům. Se záměrem nasměrovat je více do Krkonoš  
a atraktivních míst okresu. 
 
Klub seniorů – informační recepce 
 
 Na schůzi Klubu seniorů 20.10. promluvili o svých podnikatelských záměrech Michal 
Šubrt, Zdeněk Krčmář a Věra Šiková. Tajemník MěÚ Bc. Nýdrle seznámil přítomné  
se změnami, které se připravují v rámci optimalizace MěÚ. Pro větší kontakt s veřejností 
poslouží Informační recepce ve vestibulu MěÚ, která zjednoduší styk občana s úřadem, 
poskytne potřebné informace o všech institucích, bude fungovat jako poradenské středisko  
i jako podatelna. 
 
Výstava grafiky a keramiky (Galerie Lada) 
 

     
 



     
 
 Expozici grafiky a keramiky Květy Krhánkové v Galerii Lada možno zhlédnout  
od 22. října do 18. listopadu. 
 Autorku, která je z Úpice – vyučuje tu na ZUŠ, hodně inspirovala její cesta po severní 
Americe. Hodně se při ní seznamovala především s indiánskou kulturou. Ve své tvorbě 
používá prostý hrnčířský kruh. 
 
Studentky SZŠ pro seniory (Rok seniorů) 
 
 U příležitosti vyhlášení roku 1999 Rokem seniorů připravila Střední zdravotnická 
škola v Trutnově řadu zajímavých a záslužných akcí. Kromě odborných přednášek a besed 
s gerontologickou problematikou připravili studenti školy kulturní vystoupení. Pod vedením 
odborných učitelek objíždějí domovy důchodců v okrese. Zpěvem, recitací a divadelním 
vystoupením zpříjemňují obyvatelům DD pobyt v nich. Zároveň se při tom seznamují  
i s chodem těchto zařízení a jsou ochotny i k přímé pomoci v nich. 
 
Barevný týden Zvláštní školy a Pomocné školy v HSM 
 
 Pracovníci Zvláštní školy a Pomocné školy v Horním Starém Městě připravili v říjnu 
se svými žáky zajímavou akci – Barevný týden. Symbolem každého dne se stala barva, která 
pak převládala v oblečení i výzdobě třídy. Na „žluté pondělí“ zaznělo hlášení o Slunci, 
opěvovalo žluté květy – žlutá převládala v oblečení i výzdobě. Nešlo však zdaleka jen  
o vnější proměny. Celá akce měla své příznivé dopady i ve vnitřním životě školy, jejích 
učitelů a žáků. 
 
BK Dřevoodbyt Trutnov 
 
 Úspěšně vstoupili do nového ročníku třetí basketbalové ligy muži BK Loko 
Dřevoodbyt Trutnov. S novou posilou, s Libanoncem Omarem, porazili 23. října v okresním 
derby houževnatého královédvorského protivníka 57:47. 
 
Středoškolský basketbal 
 
 Přehlídka okresního středoškolského basketbalu připravila v posledních říjnových 
dnech Asociace školních sportovních klubů. V malé konkurenci (jen čtyři družstva) neměla 
děvčata trutnovského gymnázia problémy. Více už museli bojovat jejich kolegové 
v konkurenci deseti družstev. 
 
 



Akce Policie ČR pro seniory 26.10. 
 
 Další (už třetí) zajímavou akci připravili v rámci Roku seniorů pracovníci Policie ČR 
na nádvoří bývalých kasáren (za budovou OŘ P ČR). Od 10.00 do 12.00 tu předváděli práci 
se psy, s radarem při měření rychlosti vozidel, ukázky bojového umění. Na laserové střelnici 
si mohli vyzkoušet své střelecké schopnosti. Široce byli seznámeni i s kriminalistickou 
technikou. (Ojedinělou možnost seznámit se konkrétně s prací policie využilo asi 25 seniorů.) 
 
Budou vánoční trhy (?) 
 
 Nad podobou letošních (ale nejen letošních) vánočních trhů se bouřlivě diskutovalo 
nejen v Klubu seniorů, ale především v městském zastupitelstvu. Letos jde koneckonců  
o důstojné zakončení poněkud mystického roku, kdy končí v letopočtu tři devítky. Občané  
i vedení města by si moc přáli, aby se vánoční Trutnov přiblížil svou výzdobou a svými trhy 
světu, jak to známe při výjezdech za hranice. 
 Diskuse se vedou o podobu vánočních trhů, o slavnostní osvětlení, o výběrovém 
řízení, o zapojení místních podnikatelů. Zdá se, že se letos podaří všechny problémy 
uspokojivě vyřešit. 
 
Prodej domů v Trutnově 
 
 Na svém 7. zasedání schválilo městské zastupitelstvo soupis trutnovských domů, které 
prozatím nebudou zařazovány do prodejních vln. Jde o domy v památkové zóně a o domy 
s nebytovými prostory. 
 
GMT soustavně obohacuje svými výstavami kulturní život města 
 

     
 

    
 



 26. října byla v Galerii města Trutnova otevřena výstava jedenácti východočeských 
umělců skupiny „N“ – jak se nazvali. Navazuje na volné seskupení na Náchodsku  
po listopadu 1989, u jehož kolébky stáli akad. malíři Ivo Švorčík z Hronova a Jiří Škopek 
z Jaroměře. Dnes se scházejí na výstavě v Trutnově názorově blízcí umělci v pestrém záběru 
výtvarných technik a osobitých záběrů. Motivuje je především příroda – i proto má výstava 
označení „Imaginace a příroda.“ 
 Akad. malířka Dana Holá působí v Trutnově (představuje se vícebarevnými kresbami 
plnými symbolů). Ak. malíř Jiří Škopek ztvárňuje své představy v rozměrném tryptichu.  
Ak. malíř Ivo Švorčík se tématicky zaměřuje především na ženu. Malíř Václav Macháň 
zachycuje zasněný kraj stromů rostoucích podél řeky. Akad. sochař Petr Novák představuje 
dílo s blízkým vztahem ke koním. Jiří Kodým vystavuje technicky náročné vícebarevné 
dřevořezby. Akad. malíř Frant. Krebs se věnuje květinám a zátiším i postavou ženy.  
Akad. malíř Josef Ducháč se zaměřuje na gobelín. Umělecký kovář Zdeněk Farský vystavuje 
kovové plastiky. Na výstavě upoutá i dílo Mag. Artist Markéty Škopkové svými pastely. 
 Program vernisáže byl bohatý – Chorea Corcontica se sbormistryní Evou Bělinovou 
(písně Luca Marenzia ze 17. století a Písně letních nocí Zdeňka Lukáše), recitace Mileny 
Janečkové (verše Věry Kopecké ze sbírky Převržená mísa). Význam výstavy zdůraznila i 
přítomnost starosty Trutnova Mgr. Ivana Adamce a místostarostky Ing. Hany Horynové a 
sponzorů – za Siemens Ing. Přívratský a Marilies Schneider, za Texlen Ing. Vik a Ing. Buda, 
za FOTO Gold pan Lhoták. 
 Týž den byla v GMT zahájena výstava fotografa Mir. Radiměřského.  
 

Časový postup řešení komunikací na Kryblici v letech 2000-2002 zveřejnil 
v říjnových Radničních listech vedoucí odboru rozvoje města a územního plánování  

Ing. Jindřich Podlipný. (O řešení komunikací na Kryblici podrobněji ve 4. kapitole 
kroniky.) 

 
 
Vznikne z Masarykova domu malá poliklinika? 
 
 Bývalý Masarykův dům v Palackého ulici z roku 1930 by se mohl po rekonstrukci stát 
malou poliklinikou. Zájem o odkoupení projevila Rodinná záložna Moravské Budějovice. 
(Dosavadní poliklinika u Špitálského mostu je v havarijním stavu – střecha, tepelné rozvody  
a jiné závady.) 
 Opravený objekt by měl částečně sloužit i pro komerční účely záložny. 
 
Krkonoše Ing. Jiřího Havla 
 

     
 



     
 
 Svou novou fotografickou publikaci o Krkonoších představil 26.10. v Národním domě 
Ing. Jiří Havel, který vyprávěl o svých prožitcích při fotografování nejvyšších českých hor. 
Program večera obohatily diapozitivy a autogramiáda. 
 
81. výročí vzniku ČSR 
 

     
 

     
 
 Pietní akt u příležitosti 81. výročí vzniku samostatného státu ČSR se uskutečnil  
28. října 1999 v 10.30 hodin na městském hřbitově v Trutnově. První část programu proběhla 
u Památníku Hraničářů. 
 Po státní hymně a recitaci pí Rodrové  přednesl slavnostní projev k výročí vzniku ČSR 
starosta Mgr. Ivan Adamec. Zdůraznil v něm: 
 „Naše dnešní setkání zde, na tomto pietním místě nám má připomenout významný den 
– den vzniku samostatného československého státu. Před 81 lety, v říjnu 1918 vrcholila krize 
rakousko-uherské monarchie. Tento mnohonárodnostní státní útvar, dlouhá léta stabilní  



a zdánlivě neotřesitelný se přiblížil ke svému zániku. Češi, Poláci, Slováci a Jihoslované 
proklamovali veřejně svou vůli po zřízení samostatných národních států. 
 Dne 14. října se konala velká demonstrace proti vývozu potravin a zboží  
do zaalpských zemí, která přerostla v generální stávku. K řízení stávky byl vytvořen akční 
výbor, který dal stávce politický význam, když vyhlásil československou samostatnost. Tento 
den oznámil také dr. Eduard Beneš spojeneckým dohodovým státům, že byla utvořena 
prozatímní československá vláda. 
 Nástupce zemřelého Františka Josefa I., císař Karel, na tyto požadavky 16.X. 
odpověděl manifestem „Mým věrným národům rakouským,“ prolamujícím federalizaci 
Rakouska. Historické území Čech tak mělo být rozděleno mezi český a německý národní stát. 
 Manifest byl však odmítnut a situace se vyhrotila 28.X.1918, kdy byl v Praze na tabuli 
redakce Národní politika, před desátou hodinou dopolední, zveřejněn text nóty, kterou 
Rakousko – Uhersko přijalo podmínky prezidenta USA Wilsona. Lidé to pochopili jako 
faktickou kapitulaci habsburské monarchie a signál k manifestacím za zřízení samostatného 
státu. 
 Do čela nekrvavého povstání se postavili členové Národního výboru, kteří vstoupili  
do dějin jako „muži 28. října.“ Aby zabránil chaosu, vyhlásil Národní výbor v Praze hned  
28. října první čsl. zákon, který potvrzoval platnost dosavadních zákonů. Zároveň však vyzval 
obyvatelstvo k přebírání správy obcí a měst do rukou místních národních výborů. Během 
prvních 14 dnů své činnosti vydal 17 nových nařízení, převzal centrální úřady do českých 
rukou a vykonal přípravy ke svolání Národního shromáždění. Pro upevnění nového státu byla 
velmi důležitá situace na Slovensku. Tam už v září 1918 vznikla Slovenská národní rada. 
 30. října, kdy v Praze definitivně kapitulovalo rakouské vojenské velitelství,  
se v Turčianském Svatém Martině sešli přední slovenští politici, kteří se v přijaté Martinské 
deklaraci přihlásili k právu na sebeurčení Čechů a Slováků. 
 Vyvrcholilo úsilí o společný stát, rozvíjení od počátku první světové války, v zahraničí 
se za něj zasazovala Československá národní rada se sídlem v Paříži (prof. T. G. Masaryk, 
gen. M. R. Štefánik, dr. E. Beneš) a čs. legie, vojenské jednotky bojující na straně Dohody. 
 Dějiny novodobého čs. státu nebyly rozhodně jednoduché a dá se říci, že úsilí  
o společný stát Čechů a Slováků nakonec definitivně ztroskotalo. První čs. republika trvala  
20 let, druhá 6 měsíců. Potom na celých 6 let zmizela ČSR z oficiální mapy světa. V roce 
1948, po necelých třech letech svobody a vytvoření skutečných demokratických principů 
v období po 17. listopadu 1989, byly první tři roky poznamenané stále horoucnějším jednáním 
o čs. budoucnosti a pak o státním rozvodu. Celou historii ČSR vyplnil vlastně boj o její 
existenci. Boj, který úspěšně začal, ale dvakrát ztroskotal, podruhé už definitivně. Naskýtá se 
zde otázka, zda mělo Československo nějaký smysl, zda nebylo zbytečným státním útvarem. 
Odpověď však musí znít – rozhodně ne. Slováky zachránil společný stát před rychle 
postupující maďarizací, v Čechách nejspíš zabránil germanizaci, byť by přišla až v delším 
časovém odstupu. Československo utvrdilo národní vědomí Čechů, vytvářené od doby 
obrozenecké a přivedlo k národnímu vědomí Slováky. A oba národy učilo principům 
demokracie. Není to mnoho, ale také to není málo.“ 
 Po projevu starosty položili květiny k Památníku Roty Nazdar zástupci OkÚ, MěÚ  
a SBZS. (Pořad uváděl místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych, před pořadem i po něm 
koncertovala městská hudba Krakonoška.) 
 Poprvé v novodobé historii Trutnova se uskutečnila i u Památníku oběti I. světové 
války pietní vzpomínka s položením kytic na jejich památku. 
 Čestnou stráž u Památníku drželi spolu s českými vojáky i zástupci trutnovského 
Junáka. 
 



 Koncem roku budou v Trutnově otevřeny další dva supermarkety – na Horním 
Předměstí Prima a v HSM na sídlišti Zelená louka Kaufland. V Trutnově bude už – k malé 
radosti majitelů malých obchodů – pět malých velkoobchodů. 
 
Zimní stadion před utkáním s Finy 
 
 Představitelé ČLH navštívili Trutnov, aby zkontrolovali vhodnost a připravenost 
zimního stadionu pro mezistátní utkání 13.11. s Finy (reprezentace hráčů do 19 let). Závěr byl 
jednoznačný: ZS splňuje všechny podmínky pro pořádání mezinárodních a mezistátních 
utkání včetně vícedenních soustředění reprezentačních družstev. Mj. bylo i řečeno, že mnohý 
ligový hokejový klub takovou halu s perfektním zázemím nemá. 
 
Sjednocená organizace zrakově poškozených 
 
 Při setkání slabozrakých a nevidomých v Trutnově koncem října se plně zapojili  
i studentky SZŠ. Získané poznatky uplatní dobře v ošetřovatelské praxi. 
 
Folková muzika v Janské kapli 
 

     
 

     
 
 30. října odpoledne zaplnili Janskou kapli příznivci folkové hudby, aby si tu poslechli 
netradiční poloakustický koncert tří skupin – Pepa Lábus a spol., Kaluže a Majerovy brzdové 
tabulky. Vystoupení se neslo v duchu keltské hudby a vytvořilo v prostředí historické kaple 
zvláštní atmosféru. 
 Koncertu se zúčastnil i starosta Trutnova (je skoro u každé významnější akce  
ve městě). Uvedená akce se konala pod záštitou města. K vystoupení uvedených hudebních 
těles se vyslovil kladně i tajemník MěÚ Bc. Zdeněk Nýdrle: „Chceme podpořit provozování 



kultury v jejím co nejširším spektru a žánrové barevnosti. Muzikanti za námi přišli, že by si 
rádi vyzkoušeli akustické možnosti Janské kaple, a tak jsme jejich snahy obohatit dění přijali. 
Tato podpora je součástí dalších záměrů, které má vedení radnice v příštím roce, zvláště pak 
sobotní pořádání koncertů a dalších kulturních projektů na Krakonošově náměstí. Město je 
třeba návštěvníkům zviditelnit … 
 
Anonymní dopisy 
 
 Na městský úřad přicházejí mezi mnoha jinými i dopisy zvláštní – bez podpisu. 
V Radničních listech se k nim otevřeně vyslovil tajemník MěÚ Bc. Nýdrle, „Zůstanu vždycky 
jako opařený, zjistím-li, že na konci dopisu, který držím v ruce, chybí podpis … V koši 
nekončí… Mě však vždy znovu a znovu přivádí k úžasu obrovská míra podlosti, nenávisti  
a zlé vůle, která z takového přípisu téměř hmatatelně čiší. Ti, kdo takové výtvory na MěÚ 
zasílají, jako by nepatřili do tohoto světa, jako by nezaznamenali změny, kterými tato 
společnost prošla. Podle slohu a způsobu vyjadřování se lze domnívat, že takto mohly znít 
udávačské dopisy v dobách (úmyslně používám plurál) nesvobody. 
 Nechci končit pesimisticky, jak by si asi toto téma zasluhovalo. Proto vyzývám ty, 
kteří nacházejí v práci úřadu nebo v rozhodování orgánů města ať už domnělé nebo skutečné 
nedostatky a mají dojem, že sepsáním jakési ohavnosti lze věci změnit, zkuste najít odvahu 
pojmenovat věci tak, jak je vidíte. Zkuste se pod dopis s jakýmkoliv obsahem podepsat. Nebo, 
a to nejlépe, zkuste přijít na svůj úřad, třeba za mnou, a tam se se svými starostmi svěřte. Jiné 
než konkrétní problémy a s konkrétními lidmi řešit neumíme a ani nechceme.“ 
 
Svátek zesnulých 
 
 Blíží se svátek zesnulých a s ním, bohužel, období, kdy mnozí nenechavci přicházejí 
na hřbitovy ne uctít památku zemřelých, ale posbírat z hrobů květiny, věnce, vázy, lampičky, 
svíčky. Počet krádeží se rok od roku zvyšuje přes opatření hřbitovní správy a městské policie. 
Nelze ani chodit za každým návštěvníkem a sledovat ho, hlídat, co přinesl nebo odnáší. 
Každého by mělo hlídat jeho svědomí a morální kodex. (Věřme, že i k tomu v budoucnu 
dojde.) 
 
Město Trutnov na Internetu 
 
 V říjnových Radničních listech nabídlo město firmám i jednotlivcům prezentaci  
za příslušných cenových variant, např. řádkovou inzerci  do 40 slov včetně zveřejnění  
v „internetových“ RL 200 Kč/rok, řádkovou inzerci do 40 slov, logo firmy včetně zveřejnění 
v „internetových“ RL 500 Kč/rok atd. Zdarma prezentaci kulturních, sportovních, dětských  
a charitativních akcí. Kontakt na adrese: MěÚ Trutnov, Martin Čapek – webmaster MěÚ. 
Informace na internetových stránkách http/www.trutnov.cz.  
 
Mgr. Zdeněk Géc, člen MR 
 
 V Radničních listech z 31.10. se představil člen MR Mgr. Zdeněk Géc, „Narodil jsem 
se 9.7.1957 v Žacléři. Po absolvování gymnázia v Trutnově a pedagogické fakulty v Hradci 
Králové (obor matematika – technické práce) jsem nastoupil jako učitel základní školy 
v Trutnově ve Školní ulici. Z této školy jsem přestoupil na ZŠ V Domcích, kde jsem  
po 4 roky působil jako zástupce ředitele. V roce 1989 jsem byl jmenován ředitelem  
ZŠ Mládežnická v Trutnově 4 a tuto práci vykonávám dosud. 



Již druhé volební období jsem členem MZ v Trutnově (Kandidoval jsem jako 
nezávislý za KDU-ČSL), v současné době jsem členem MR. Zároveň jsem předsedou 
Poradního sboru pro otázky školství při MěÚ. Svůj stěžejní úkol vidím ve vytvoření  

co nejlepších podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí, jejich kulturní i sportovní 
vyžití a naplnění jejich volného času v Trutnově. 
 Ve volných chvílích se hlavně věnuji rodině. Mám 3 dcery – 20, 17 a 7 let. Manželka 
rovněž pracuje ve školství. Neoddělitelnou součástí naší každoroční dovolené je pořádání 
dětského letního tábora. Mezi mé záliby patří příroda, turistika, počítače a volejbal.“ 
 
Nabídka pro podnikatele 
 
 MěÚ Trutnov získal informace o programech zajišťovaných agenturou Czech Incest, 
které mj. obsahují i programy přímo určené podnikatelům. V Radničních listech je s nimi 
seznámil vedoucí odboru rozvoje města a územního plánování Ing. Jindřich Podlipný. 
 
Konec letního času 
 
 V neděli 31.X. skončí letní čas a Česká republika se vrátí ke standardnímu 
středoevropskému času. Ve 3.00 hodin si posuneme hodinové ručičky zpět na 2.00 hodin.  
(K 1. takové změně došlo za 1. svět. války,  potom až v roce 1979.) Důvody jsou především 
ekonomické – úspora elektřiny 200 mil. kWh.  
 
Radniční listy z 31.X. 
 
 Říjnové číslo Radničních listů vyšlo 31. října. Najdeme v něm mj. články: Starosta 
diskutoval s polskými poslanci. Dopisy v koši nekončí. Z jednání městských orgánů. Riaps 
Trutnov informuje. Majetkový odbor informuje. Integrované obce. Řešení komunikací  
na Kryblici. Galerie města Trutnova. Z historie trutnovského letectví. Sportovní zprávy.  
(Na zvláštním dvoulistu kulturní nabídku, kterou připravuje Dům kultury). Radniční listy mají 
zajímavý různorodý obsah v rozsahu 12 listů A4. 
 
Nezaměstnanost 
 
 K 31.X. se v okrese Trutnov ucházelo o práci 4 323 osob – míra nezaměstnanosti 
činila 6,60 %. V oblasti Trutnova to bylo 2 813 osob s mírou nezaměstnanosti 7,41 %. Mezi 
uchazeči převažují trvale dělníci – 2 261 tj. 52,3 %. Rovněž i ženy – 2 180 tj. 50,4 %. Hmotné 
zabezpečení bylo vypláceno 2 170 nezaměstnaným. Od počátku roku už 46 146 000 Kč. 
 V Trutnově samém činil počet nezaměstnaných 1 357, z toho 654 žen. Počet 
ekonomicky aktivních obyvatel byl 17 530. Míra nezaměstnanosti 7,74 %. 
 
 



Listopadové pořady 
 
 Kam v Trutnově za zábavou, kulturou, poznáním a do společnosti v listopadu? 
2.-5.11. Burza zimního sportovního oblečení a vybavení. Pořádá DK v ND. 
4.11. Hudební večer skupiny Kaluže. Pořadatel GMT a Kaluže v 18.00 hod. Vstup volný. 
9.11. Pinocchio. Pořad pro žáky 1. st. ZŠ. Pořádá DK v ND v 8.30 a 10.00 h. 20 Kč. 
9.11. Romantikové klavíru. Benefiční koncert Frant. Jirky. Pořádá Rotary klub v hotelu 
Bohemia v 19.00 hodin. Vstupné dobrovolné. (Výtěžek pro Spec. zákl. školu Voletiny.) 
10.11. Byl jednou jeden … Pořad pro děti MŠ. Pořádá DK v Klubu Nivy v 9.00 a  
10.00 hodin. Vstupné 15 Kč. 
10.11. II. Žákovské vystoupení. Pořádá ZUŠ. Sál ZUŠ na Krakonošově nám. V 18.30 h. 
12.11. Country večer. Pořádá DK spolu se Star Westem v ND ve 20.00 hod. Vstupné 50 Kč. 
13.11. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořádá Klub filatelistů v Klubu důchodců Nivy 
od 7.00 do 11.00 hodin. 
13.11. Jak se rodí písnička aneb Malé ohlédnutí do dílny křesťanské zpěvačky. Koncert 
nevidomé zpěvačky Ivony Kolaříkové. Pořádá Sbor adventistů S.D. v sále Sboru  
(za nemocnicí) v 18.00 hodin. Vstupné dobrovolné. 
14.11. Pes sympaťák. Pořádá DK a psí salon Hafoland v ND v 15.00 h., vstup 20 Kč. 
15.11. Akademie třetího věku. Přednáška O. Šlégra: Napříč zemí Inků. Pořádá ČČK a DK 
v malém sále ND od 14.30 hodin. 
16.11. Autorská módní přehlídka. Pořádá DK v ND v 19.00 hod. Vstupné 60 Kč. 
17.11. Remember Karel Kryl. Pořad pro studenty SŠ. Pořádá DK v ND v 9.00 a 11.00 hodin. 
Vstupné 20 Kč. – Opakování pořadu (folkový koncert P. Foltána a K. Mišurce) pro veřejnost 
v 19.30 hodin. Vstupné 60 Kč. 
18.11. Koncert Kruhu přátel hudby. Ludmila Peterková – klarinet, Eduard Spáčil – klavír. 
Pořádá DK v Koncertní síni B. Martinů v 19.30 h. Vstupné 50 Kč, děti a studenti 35 Kč. 
18.11. Papua Nová Guinea. Diashow Richarda Mikaly. Pořádá Rima Plus, s.r.o., Liberec 
v ND v 19.30 hodin. Vstupné 70 Kč. 
19.11. Někdo to rád horké. Zájezd do Hudebního divadla Karlín. Pořádá DK. Odjezd od ND 
v 15.30 hod. Cena zájezdu 330 Kč (v tom vstupenka 180 Kč). 
23.11. Malované milování. Divadelní představení v předplatném. Pořádá v ND v 19.30 hodin. 
Zbylé vstupenky v předprodeji 110 Kč. 
23.11. Původní americká klavírní hudba. Benefiční koncert Frant. Jirky. Pořádá Rotary klub 
v hotelu Bohemia v 19.30 hodin. Vstupné dobrovolné. 
24.11. Olympic. Koncert bez židlí. Pořádá DK v ND v 19.30 hod. Vstupné 195 Kč. 
27.11. Burza kartiček se sportovní tématikou. Pořádá DK v ND, malý sál od 9.00 -12.00 h., 
vstupné 7 Kč, prodejci 100 Kč. 
27.11. Vox humana. Koncert vokálního souboru v rámci III. ročníku Festivalu duchovní 
hudby „Trutnovský advent.“ Pořádá R. Matyska, MěÚ, OkÚ Trutnov. Kostel Narození  
P. Marie v 16.45 hod. 

     



 
28.11. Tři pohádky z oříšku. Pohádkový čtyřlístek. Kino Vesmír v 15.00 hodin. Vstupné děti 
15 Kč, ostatní 25 Kč. 
29.11. Akademie třetího věku. Přednáška RNDr. R. Táslera. Pořádá ČČK v ND 14.30 hod. 
 
 Na 1.11. je připraven zábavný pořad Petra Novotného Novoty v kině Vesmír. 
Předprodej místenkových vstupenek v hodnotě 235, 215 a 195 Kč. 
 Výstavu Jan Dinga: Obrazy nabízí od 16.11. Galerie Lada (už v nových prostorách 
v 1. patře Knihcentra na Horské). Klub železničních modelářů připravil v sále Správy 
dopravní cesty Českých drah (naproti okresnímu soudu) tradiční Výstavu železničních 
modelů a kolejišť. 
 Půjčovna knih rozvoje ducha a zdraví zve do Klubu Nivy ve středu 15-17 hod.,  
ve čtvrtek 17-19 hod. 
 Odeon club Poříčí nabízí na listopad: 3.11. Discoshow. 5.11. Barbero. 6.11. Finsbury 
gin. 10.11. Discoshow. 12.11. Velkolepá a jedinečná Jim Beam Párty. 13.11. Meydley 
whisky. 17.11. Discoshow. 19.11. Erotická XXL noc. 20.11. Break Dance Night.  
24.11. Disko Show. 26.11. Páteční mejdan. 27.11. Párty Rádia Černá Hora. 
 
BK Loko Texlen do Ameriky 
 
 Navečer 1.11. vyrazil kolektiv BK Loko Texlen autobusem od sportovní haly 
gymnázia do Curychu a v poledne druhého dne letecky do Spojených států k sérii 
basketbalových utkání. (Po nečekané porážce 60:64 v lize od Kralup se neodjíždělo zrovna 
s dobrými pocity). V plánu je osm utkání ve 13 dnech. Odlet z Ameriky je stanoven  
na 15. listopadu. Pobyt kromě letenek hradí americká strana. Vedoucím trutnovské výpravy je 
MUDr. Vladimír Dolejší. Jako doprovod dále jedou Mgr. Jan Faltýnek (trenér), Mgr. Tomáš 
Hendrych (prezident klubu), Stanislav Sedláček (vedoucí družstva), MUDr. Jiří David 
(oddílový lékař), Margareta Gärtnerová (předsedkyně TJ Lokomotiva). 
 
Hokej 
 
 Zápasem s Novou Pakou zahájili trutnovští hokejisté východočeskou ligovou soutěž – 
zvítězili 6:3. 
 
Rekonstrukce tělocvičny SZŠ 
 
 Plných třicet let od požáru 1969 sloužila tělocvična SZŠ mládeži. Intenzivní provoz 
(využívali jí i žáci gymnázia i veřejnost) se podepsala na jejím postupném opotřebení – dále 
už prostě nevyhovovala (uvolněné parkety, poškozené obložení stěn, elektrorozvody aj.) Díky 
ministerstvu školství se podařilo tělocvičnu opravit tak, aby měla všechny odpovídající 
parametry. Akci zajišťovala firma Průmstav, a.s. a projekční kancelář Termo Plus. Za provozu 
byly v říjnu dokončeny už jen drobné práce. 5. listopadu byla tělocvična zkolaudována (je 
vybavena mj. nárazuvzdornými stropními deskami, odpruženými palubovkami, novým 
osvětlením). 
 
  
 
 
 



Hudební večer se skupinou Kaluže se uskutečnil 4.11. v GMT. 
 

     
 
 
Turistické informační centrum 
 
 Zajistit provoz Turistického informačního centra, které by spojovalo propagaci města  
a cestovního ruchu, pokládá vedení města za prioritu. Měla by – podle zkušeností z Rakouska 
– vzniknout společnost, jak o tom informoval na tiskové konferenci 5.11. starosta  
Mgr. Adamec, složená přibližně ze šesti podnikatelských subjektů. TIC by mělo být 
financováno z poplatků za lůžka těch podnikatelů, kteří se do vzniklé společnosti zapojí, i 
těch, kteří projeví zájem dostat se do propagačních materiálů. Jednotlivé subjekty se ve vedení 
TIC mohou střídat nebo se dohodnou na jednom z nich, který tak trvale centrum převezme. 
Polovina vložených prostředků z lůžek má být věnována na chod střediska, druhou dostane 
město, které však ji vloží zpět do TIC (na vydávání propag. materiálů apod.). Město poskytne 
potřebný prostor v centru Trutnova. 
 
Dopravní nehoda 
 
 K vážné dopravní nehodě došlo 5.11. v Krkonošské ulici při výjezdu z Trutnova  
na Mladé Buky (u benzinové stanice). Šestapadesátiletý řidič s vozidlem Škoda 1203,  
ve kterém vezl šest osob, přijížděl do Trutnova a na přímém úseku vjel do protisměru a střetl 
se s protijedoucím terénním vozidlem Nissan, řízeným třiačtyřicetiletým řidičem. Na místě 
zahynul spolujezdec z auta Škoda (29 let), další dva utrpěli těžké a tři lehké zranění. (Další 
spolujezdec z vozu Škoda 1203 zemřel následně). Ve voze Nissan byla těžce zraněna 
spolujezdkyně (48 let). 
 Na stejném místě před měsícem zahynul při podobné srážce řidič peugeotu. 
 
Návrhy na sportovní ceny 
 
 Termín pro předkládání návrhů na udělení Sportovní cena a ocenění města Trutnova 
mohou předložit občané a sport. organizace do 31.1.2000. 
 
Plavecký bazén 
 
 Krytý plavecký bazén mohou v listopadu navštívit zájemci každý den kromě pondělí. 
 
 



Kulturní komise – kronika Trutnova 
 
 9.11. seznámili trutnovští kronikáři (texty A. Just, fotodokumentaci K. Hybner) 
kulturní komisi města s kronikou za rok 1998. Setkání bylo pro obě strany velmi užitečné. 
Městské radě byla kronika a fotokronika předána 16. září. 
 
Měření cukru v krvi 
 

     
 
 Okamžitou informaci o hladině cukru v krvi mohl získat 10.11. každý, kdo přišel mezi 
10. a 17. hodinou do vestibulu MěÚ. Akci (setkala se s velkým ohlasem – velká účast) 
zorganizoval Svaz diabetiků spolu s dánskou společností Novo Nordick v rámci projektu Den 
cukru v krvi. Obětavě se do této akce zapojili i pracovníci ČČK. (Měření je anonymní  
a bezplatné.) 
 
Úpravy terénu kolem nové porodnice 
 

     
 

     



 
 Potřebné úpravy terénu v okolí nové porodnice, připravované k prosincovému 
otevření, probíhají intenzivně. 
 
Vánoční Trutnov 
 
 Vánoční osvětlení a uliční výzdobu v městské památkové zóně zajistí podle výsledků 
výběrového řízení Ateliér Plzeň. Vánočně vyzdobená bude i pěší zóna Horské ulice. 
 
Den veteránů 
 
 Letos poprvé se v Trutnově uskutečnil na centrálním hřbitově vzpomínkový akt  
u příležitosti dne, kdy před 81 lety (11.11. v 11 hodin) skončila podepsáním příměří  
1. světová válka. K významu Dne veteránů krátce promluvili přednosta OkÚ a starosta města 
Trutnova. 
 
 První sněhový poprašek pocukroval 11.11. střechy trutnovských domů. „Martin přijel 
na bílém koni.“ 
 
 Starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec se vrátil z Polska z jednání o plánované dálnici – 
polská A3 by měla navazovat na českou D11. (Další v kapitole 4.) 
 
 13.11. vystoupila v Síni adventistů nevidomá zpěvačka Ivona Kolaříková. 
 
Mezistátní hokejové utkání ČR – Finsko 13.11. 
 

     
 

     
 
 Mezistátní hokejové utkání hráčů do 19 let Česká republika – Finsko se uskutečnilo  



na trutnovském zimním stadionu v sobotu 13. listopadu v 17 hodin. 
 Pořadatelé utkání HC Trutnov organizačně zajistili zápas na jedničku. V den utkání 
byla hala pro diváky uzavřena do 16 hodin. Vstupné k sezení činilo 30 Kč, k stání 25 Kč. 
Červený sektor sedadel byl vyhrazen čestným hostům. Vnášet do haly jakoukoliv 
pyrotechniku bylo přísně zakázáno. HC se obrátil na návštěvníky utkání s výzvou vytvořit 
sportovním fanděním důstojnou kulisu, vyvarovat se vulgárností a házení předmětů na 
ledovou plochu. Půjde o to, (i vzhledem k dalším významným hokejovým akcím) neudělat si 
před vedením finského a českého hokeje ostudu. 
 Utkání mělo pro Trutnov i velký společenský význam. Zúčastnili se starosta Mgr. Ivan 
Adamec a přednosta OkÚ Ing. Vladimír Klímko. Zápasu předcházelo setkání v klubovně HC, 
kde starosta Adamec přivítal představitele obou týmů a čestné hosty z ČSLH a Finska, předal 
jim suvenýry, popřál sportovní boj a vyslovil i přání, aby se mezinárodní hokej brzy  
do Trutnova zase vrátil. 
 Sportovní svátek se opravdu vydařil a to nejen vítězstvím českého týmu 3:2. Vedoucí  
i hokejisté obou mužstev pochválili skvělou diváckou kulisu utkání (hala byla zcela zaplněna) 
i kvalitní zázemí. Své díky vyjádřil i ředitel ZS a předseda HC Jiří Hradecký – patří všem, 
kteří se na úspěšné akci podíleli – členům HC, místním formám a podnikatelům i trutnovské 
radnici, která nemalou měrou finančně podpořila HC při rekonstrukci ZS. Peníze na zimní 
stadion nevynaložilo město rozhodně zbytečně. Do ZS investovalo podle starostova vyjádření 
na 30 milionů. Zájem o hokej je v Trutnově mimořádný – potvrdila to i účast tři a půl 
tisícovky diváků na utkání. Město se může těšit na další akce. 
 
Pes sympaťák 
 
 V neděli 14.11. se uskutečnil v Národním domě již 6. ročník soutěže Pes sympaťák, 
kterou dobře připravil Dům kultury a psí salón Hafoland za účasti 26 adeptů na toto nejvyšší 
psí ocenění. Akce se zúčastnili převážně místní chovatelé, jejichž miláčci se snažili zaujmout 
diváky i porotu svým vzhledem i dovedností. Soutěž hodnotily dvě poroty – odborná i laická. 
Svůj názor v anketě mohli vyjádřit i diváci, kterých přišlo na sto třicet. Laické porotě se 
nejvíc líbil kokršpaněl A. Borové, odborné jezevčík Arka J. Horáka. U diváků vyhrál husky 
Nick. 
 Součástí programu bylo vystoupení televizního moderátora Petra Jančaříka. 
 
 
 V posledním zápase podzimu divizní fotbalisté Trutnov prohráli s Olympií Hradec 
Králové a jsou na 9. místě tabulky s 23 body. 
 
Program Phare Credo (SPŠ) 
 
 Pracovníky, zabývající se programem Phare Credo přivítal 15.11. na OkÚ přednosta 
Ing. Vladimír Klímko. Jednání se zúčastnila regionální manažerka Phare Credo Nathalie 
Verschelde a poslanec P ČR MUDr. Rostislav Čevela. Projednávaly se technické aspekty 
projektu SPŠ v Trutnově. Program Boom předložila společně s Technickou školou  
ve Wlabrzychu. Z Trutnovska byl do mezinárodního programu Phare Credo přijat i projekt 
Krkonošského národního parku. 
 Uvedené programy jsou finančně výrazně dotovány a je škoda, že se nepřihlásilo více 
zájemců. 
 
 



Hokej 
 
 Hokejové utkání VČ ligy Trutnov – Vrchlabí zhlédlo 1 900 diváků. Zaslouženě 
zvítězili hosté. Trutnov je na 5. místě sedmimístné tabulky. 
 
Trutnovský basketbal v Americe 
 
 S bilancí 2 vítězství a 6 porážek se vrátily 16.11. trutnovské ligové basketbalistky 
z dvoutýdenního turné po USA. Žádné větší problémy, náročné cestování (ujeto 4 300 km  
ve státech Texas, Nové Mexiko, Colorado a Wyoming), příznivé počasí – 6 utkání se hrálo  
ve vyšší nadmořské výšce než je Sněžka, velmi dobrý dojem, který v Americe zanechaly 
české hráčky, nádherné sportovní arény až pro 15 000 diváků, vybavení hal. Rozpaky se 
pociťovaly z rozhodčích – bylo v nich až příliš patriotismu. Výklad pravidel v Americe i styl 
hry je jiný, hraje se s menším lehčím míčem. I bez klíčové hráčky Eriky Dobrovičové sehrálo 
družstvo se všemi celky vyrovnaná utkání. Našim basketbalistkám přineslo turné cenné 
zkušenosti. 
 
Prima 
 

     
 

     
 
 Dokončuje se výstavba supermarketu Prima na Horním Předměstí. 
 
Módní přehlídka 
 
 Na módní přehlídce 16.11. v Národním domě, kterou připravili pracovníci DK, zaujaly 
předvedené modely svou originalitou, někdy až výstředností – pro běžné nošení by se 



nevyužily. Modely byly vytvořeny z přírodních materiálů – převládala bavlna a hedvábí. 
Patrná byla inspirace podzimem. 
 
Galerie Lada – výstava Jana Dingy 
 

     
 
 16.11. byla v Galerii Lada otevřena výstava obrazů malíře a grafika Jana Dingy. 
V úvodním projevu vernisáže charakterizovala Marta Pohnerová autorovo dílo jako podivné 
světy, které má umělec uvnitř sebe a jež se odvíjejí na jeho zahradě. 
 Vernisáž obohatilo hudební vystoupení smyčcového tria a promítání videozáznamů 
z výstav Jana Dingy. 
 
Deset let od 17.11.1989 
 

     
 

       
 



     
 

     
 
 Již deset let uplynulo 17. listopadu od chvíle, kdy se na Národní třídě v Praze srazili 
studenti s pendrekem politické zvůle komunistického režimu. Následující čas přinesl 
převratné změny, které stále ještě snad ani nedovedeme náležitě docenit. 
 Ve Staré radnici se sešli v 17 hodin účastníci historických listopadových dnů 
s vedením města. Přátelskou atmosféru hodně prostoupenou vzpomínkami navodil svým 
úvodním projevem starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec. 
 Účastníci setkání se pak odebrali na Krakonošovo náměstí mezi studenty a občany 
(bylo jich asi 300, většinou mladých a hodně studentů z gymnázia). Zápalné svíčky, české 
vlajky, hudba, projevy. Student gymnázia Ondřej Roubínek k účastníkům mj. zdůraznil, že 
17. listopad 1989 je symbolem znovuvykročení naší země na cestu demokracie, že lidé, žel, 
příliš rychle zapomínají na těžkých 40 let komunistického režimu, že spontánní akce studentů 
navázala na odpor disentu a v rámci převratných změn v bývalém sovětském bloku 
odstartovala pád komunismu i u nás, že naše „blbá nálada“ je neopodstatněná a zbytečná, že 
je třeba lidi vyburcovat k tomu, aby přestali pouze reptat na svět kolem sebe, ale aby začali 
dělat něco sami. Svou morálkou, společenským cítěním a konkrétními činy ovlivňovat dění  
ve společnosti, kontrolovat její chod a podporovat demokratické ideály, za které 
demonstrovali studenti i většina občanů právě před deseti lety.“ 
 
 Manifestaci studentů podpořil svou přítomností ředitel gymnázia Jiří Vaněk, dále 
Pavel Foltán a Tomáš Kočko, kteří zahráli a zazpívali písně Karla Kryla. Ke studentům krátce 
promluvil i trutnovský starosta Adamec. „Když bych se měl zamyslet nad tím, co 
nejdůležitějšího mi přinesl osmdesátý devátý rok, je to osobní svoboda. V rámci platných 
zákonů mohu dělat a říkat co chci, rozhodnout se podle své vůle. Něco mi tento rok také 
pochopitelně jako mnoha ostatním vzal – vzal mi iluze o řadě lidí, tak trochu o národním 
sebevědomí nebo to, že jsou lidé schopni svobodně žít …“ (Folkový koncert „Remember 
Karel Kryl“ proběhl 17.11. dvakrát.) 



 „Přál bych si,“ zakončil, „aby se nám všem podařilo žít do konce života 
v demokratické společnosti.“ 
 
Klub seniorů 
 
 Jednání Klubu seniorů 17.11. za účasti starosty Mgr. Adamce a místostarostky  
Ing. Horynové se zaměřilo v diskusi nad budoucí dálnicí. O problémech výstavby referoval 
Ing. Vokatý. (Menší účast na KS ovlivnily další akce 17. listopadu). Ing. Horynová 
informovala o komunikacích města, o separovaném sběru, o vánočních trzích 1999 sdělili 
řadu zajímavých údajů Zd. Krčmář, předseda kulturní komise a podnikatel Šubrt. Stranou 
jednání KS přirozeně nemohly zůstat události listopadu 1989 a jejich dopady na další vývoj. 
 
 17. listopad připomněla i akce čtyřkoalice 18.11. ve velkém sále Moby Dicku.  
Na besedu byli přizváni čelní představitelé Unie svobody a KDU-ČSL. V kulturním pořadu 
vystoupil známý písničkář Hutka. 
 
Klubovna KVH ve Staré radnici 
 

     
 

     
 
 18. listopadu v 15 hodin předal starosta Trutnova trutnovskému Klubu vojenské 
historie klubovou místnost ve Staré radnici. Splnil tak svůj slib, který dal při zájezdu KVH  
do SRN, že pomůže při obstarání klubovny. 
 Dosud se museli členové KVH, kteří jsou hodně veřejně činni, scházet nouzově 
v restauracích. 
 
 
 



Nová služebna městské policie v HSM 
 
 Otevření nové služebny městské policie se připravuje nejpozději v lednu 2000. Podle 
velitele MP Karla Povra se napočítá zatím se stálou čtyřiadvacetihodinovou službou. Půjde 
pouze o úřadovnu s jedním člověkem, který bude odpovídat za obvod HSM. Toto rozhodnutí 
uvítalo především vedení ZŠ Mládežnická. Její ředitel Mgr. Zdeněk Géc věří, že dojde 
k omezení projevů vandalismu na celém sídlišti Zelená Louka, že MP bude tady dbát  
i o dodržování dopravních předpisů, nad parkováním. 
 V současné době je na sídlišti také umístěna schránka důvěry pro připomínky  
a stížnosti občanů (další taková schránka je v budově MěÚ, třetí se připravuje v Poříčí). 
 Zřízení nové služebny se připravuje i v Poříčí – její realizace však závisí na počtu 
strážníků. Jejich stav se má doplnit na 30. 
 
Kvalifikace na ME v basketbalu 
 
 Od 19.11. zahájí v Trutnově české basketbalové reprezentantky přípravu na kvalifikaci 
o postup na mistrovství Evropy 2001. Zápas s Bulharskem 24.11. a Španělskem 1.12. sehrají 
ve sportovní hale gymnázia. Hostitelství tak významné události znamená pro zdejší BK Loko 
Texlen velkou poctu, která zároveň i zavazuje. O vybrání právě Trutnova pro tato utkání 
rozhodovala nejen dobře vybavená hala, ale i divácká kulisa, která patří v ČR k nejlepším, 
k nejpočetnějším. Reprezentantky jsou ubytovány v hotelu Patria. 
 
Grand Prix (závody modelů autíček 20.11.) 
 
 Už 14. ročník Grand Prix se uskutečnil v bývalém DDM Na Struze. Závody modelů 
autíček mají stejně jako modely železniční svou tradici. 
 
Aerobik 
 

     
 



     
 
 Maratón v aerobiku proběhl 20.11. v tělocvičně Na Nivách pod vedením cvičitelek  
H. Šulcové a M. Slavíkové z TJ Loko. 
 
Burza Společnosti česko-něm. porozumění 
 
 Od 21. do 26.XI. proběhl ve vestibulu MěÚ bazar Společnosti česko-německého 
porozumění v Trutnově. Jde o humanitární akci – prodej použitých i nových věcí dovezených 
z Německa za symbolické ceny, jimiž se hradí dovoz darovaných oděvů, bot, prádla, knih, 
hraček a sportovních potřeb. 
 
40 let ZŠ Komenského 
 

     
 

     
 
 V rámci oslav 40. výročí založení ZŠ Komenského je připravena na listopad řada 
kulturních a sportovních akcí – Lyžařský ples (13.11. pro dospělé, 14.11. pro děti)  



ve spolupráci s lyžařským klubem Olfin Car Vella Trutnova (v tělocvičnách školy). Výstava, 
která zachytí život školy za 40 uplynulých let, proběhne od 22. do 26. listopadu. Zábavný 
program je připraven v Národním domě 24. listopadu, následující den se uskuteční ve škole 
„Den otevřených dveří.“ Vyjde i nová „Školní kniha,“ je připraveno i otevření webových 
stránek na Internetu. 
 U příležitosti zahájení školní výstavy se sešli 22. listopadu učitelé školy s ředitelem 
Školského úřadu Trutnov Ing. Bolehovským a se starostou Trutnova Mgr. Adamcem, 
bývalým ředitelem této školy – odešel z ní po loňských komunálních volbách. Nechyběla ani 
místostarostka Ing. Horynová, která do této školy jako žákyně chodila (dokládají to některé 
písemnosti a fotografie výstavy). Po projevu současného ředitele ZŠ Romana Hájka  
a po pozdravných proslovech představitelů města následoval kulturní program a prohlídka 
školy. Její specifikou jsou i sportovní třídy – výchova budoucích lyžařů, kanoistů, horolezců, 
karatistů. Pro ně i pro ostatní žáky má škola potřebné zázemí – tělocvičny, saunu, posilovnu, 
solárium. Uvažuje se i o výstavbě velké basketbalové haly s kapacitou 1 400 diváků. (Projekt 
Vladimíra a Martina Vokatých a Michala Rosy o tom hodně vypovídá.) 
 Vybudování nové basketbalové haly je výhodné i pro město, protože za její pronájem 
v gymnáziu musí platit. Vzhledem k nedostatku sportovních zařízení ve městě by byla určitě 
přínosem. 
 Škola počítá i s půdní vestavbou vzhledem k potřebě učeben – do školy dochází  
na 670 dětí. Ve všech ročnících je sportovní třída, dvě běžné a jedna pro děti s dislektickými, 
disgrafickými a jinými problémy. 
 
 Po vítězství nad Dvorem Králové jsou hokejisté Trutnova na 4. místě tabulky (4:3). 
 
Rok seniorů – SZŠ 
 

     
 
 V rámci Roku seniorů připravila SZŠ Trutnov dvě významné akce. První se uskuteční 
24.11. ve 14 hodin. Jako první vystoupí ve škole Iva Holmerová, primářka gerontologického 
centra v Praze a předsedkyně Alzheimerovské společnosti. Další den proběhne soutěž 
předlékařské první pomoci pro žáky vyšších ročníků ZŠ. Cílem akce (probíhá každoročně) je 
motivace žáků pro práci ve zdravotnictví. (V soutěži PPP získalo družstvo 2. ZŠ třetí místo.) 
 
Seminář Agrární komory 
 
 Na 24.11. připravila Agrární komora Trutnov seminář v zasedací místnosti OkÚ,  
na němž budou podány předběžné informace o připravovaných pravidlech dotací pro rok 
2000. 
 



Vánoční trhy 
 

                                       
 
 Po neúspěchu výběrového řízení na uspořádání vánočních trhů převzali tuto akci 
trutnovští podnikatelé, jejich Klub podnikatelů. Značnou iniciativu vyvinuli Zdeněk Krčmář  
a Michal Šubrt, členové MZ v Trutnově. 
 Deset dní před jejich zahájením dokázali zajistit 22 prodejců s 18 sortimenty zboží. 
Zatím co někteří místní podnikatelé mají obavy, že se jim to nevyplatí, zájem ve stejných 
oborech projevili podnikatelé až z Plzně, Přerova a Olomouce. Klub podnikatelů v Trutnově 
zajistil 30 prodejních stánků a získal příslib města na pořádání vánočních trhů po pět let. KP 
má v plánu obnovit i velikonoční trhy, letní Krakonošovu neděli i další akce. Předpokládaná 
návratnost systému stánků se započtením nákladů s elektroinstalací, výzdobou, propagací, 
skladováním aj. je tříletá. Vánoční trhy mají být zahájeny 3. prosince a potrvají do Štědrého 
dne. 
 
Rozšíření úřadních hodin Dopravního inspektorátu OR PČR (koncem XI.) 
 
 Majitelům motorových vozidel vycházejí vstříc pracovníci Dopravního inspektorátu 
OŘ PČR rozšířením úředních dnů na celý pracovní týden (změny držitele, přihlašování 
zakoupených aut, trvalé vyřazování u evidence). 
 
Kondolenční listiny k úmrtí Josefa Luxe 22.11. 
 

                                                  
 



 Možnost vyjádřit podpisem účast rodině zesnulého politika Josefa Luxe, který se těšil 
úctě občanů bez rozdílu politického přesvědčení, měli trutnovští občané 25. listopadu 
v okresní kanceláři KDU-ČSL na Krakonošově náměstí čp. 129, kde byly vystaveny 
kondolenční listiny. 
 
ČR – Bulharsko 24.11. 
 
 Po vítězství národního basketbalového týmu nad Bulharkami 24.11. (35:19) je čeká už 
těžší soupeř – Španělsko. (Členkou národního týmu je i trutnovská Jitka Ryklová.) Vynikající 
kulisu utkání vytvořili povzbuzující trutnovští diváci. 
 
Výstava železničních modelů a kolejišť 
 

     
 

     
 
 Tradiční velmi oblíbenou výstavu železničních modelů a kolejišť uspořádal od 25.  
do 30. listopadu Klub železničních modelářů Trutnov v Kulturním sále Správy dopravní cesty 
Českých drah naproti soudu. Výstava byla vzorně připravena ve spolupráci s Domem dětí  
a mládeže (je letitá). 
 Sponzorsky výstavu zajistilo na 33 firem a podnikatelů – někteří sponzoři až z Brna, 
Ústí n.L., Prahy, Kolína, Mostu. Z početného kolektivu pořadatelů sluší vyzvednout Jiřího 
Berana, zakladatele KŽM, Blanku Nehybovou za DDM a předsedu KŽM Trutnov Jiřího 
Novotného. 
 Po zahájení (četné hosty přivítala ředitelka DDM Marie Suková) se výstavní sál 
zaplnil především dětmi. „Letos je tady kolejišť více, než je obvyklé,“ začal s představením 
expozice Jiří Beran. „Chceme lidem ukázat, že i doma mohou postavit malé kolejiště, které  
se dá provozovat. Instalovali je tady naši členové, dále klub, který to své rozdělil do několika 
celků. A musím se samozřejmě zmínit i o kolejišti, jež nám v rámci navázané družby 



zapůjčila německá firma Tillig. Moc si toho vážíme, protože je to poprvé, co se takovou 
podporu klubové činnosti v ČR můžeme pochlubit.“ 
 Obohacením výstavy byla i autogramiáda Zdeňka Beka, který 27.11. podepisoval svou 
publikaci Encyklopedie železnic, dále pak zvláštní vlak, který 28.11. vypraví z hl. nádraží 
Trutnov do Svobody n.Ú. společnost Viamont (za 8 Kč i možnost prohlídky historických 
vozů). Vyhodnocena bude i soutěž i nejlepší model železn. stanice v Mladých Bukách. Už 
samozřejmý je prodej modelů a modelářských potřeb a odborné poradenství. Kromě už 
zmíněné firmy Tillig ze SRN se výstavy zúčastnila i desítka našich firem. 
 Výstava (s devětadvacetiletou tradicí) se těšila opravdovému zájmu návštěvníků všech 
věkových kategorií. 
 
Srážka auta s vlakem 
 
 26. listopadu po 9. hodině ranní došlo na železničním přejezdu u motelu Horal  
ke srážce osobního auta Opel s projíždějícím vlakem, když řidič nerespektoval světelnou a 
zvukovou výstrahu zabezpečovacího zařízení. Naštěstí vyvázl bez zranění – hmotná škoda je 
ale 300.000 Kč. 
 
Vánoční turnaj v judo (TJ Loko) 
 

     
 
 VI. ročník Vánočního turnaje v judu 26.11. se uskutečnil ve sportovní hale Na Nivách 
za účasti 150 mladých judistů z celé ČR. A vydařil se přes náročnost celé akce. V každé 
váhové kategorii dostali první tři medaili, diplom i malý dárek. Sponzorsky se na turnaji 
podíleli především místní podnikatelé. 
 Obohacením akce bylo i koupání v ZL, koulení v kuželně. Všichni účastnicí (někteří 
přijeli až ze Slovenska a Polska) vyslovili trutnovským pořadatelům TJ Loko velké uznání.  
Za rok přijedou znovu. 
 
Rok seniorů (akce SZŠ) 
 
 S velmi kladným ohlasem se setkává akce studentek SZŠ v rámci Roku seniorů – 
návštěvy domovů důchodců, především těch, kteří leží stranou zájmu. Přijíždějí do nich 
s kulturním programem a vlídným slovem, které potěší. Při svých zájezdech neopomíjejí však 
ani jiné sociální ústavy, např. pro mentálně postižené v Hajnici. Záslužnou spolupráci mají 
studentky i s Hospicem v Červeném Kostelci. 
 
 
 



Pivtest 
 

     
 

     
 

                                         
   
 I na letošním Pivtestu v sobotu 27. listopadu v restauraci Na Nivách převládala dobrá 
nálada, a to nejen soutěžících (bylo jich 116), kteří měli rozpoznat pivní mok ze 16 pivovarů 
ČR. Pivtest zorganizoval Klub Kopecký a akci podpořil svou účastí i trutnovský senátor  
Ing. Šubrt. „Mně se hrozně líbí na tomto klubu, že dovede dát lidi dohromady. Tady se lidé 
baví a vůbec nezáleží na tom, kdo koho volí, v jaké je politické straně. Tohle je prostě 
fantastický způsob, jak bojovat proti „Blbý náladě.“ (Ten soutěž vzdal.) 
 Nejúspěšnější degustátoři uhádli pět druhů. Prvenství a hlavní cenu trutnovského 
pivovaru Krakonoš (100 piv) si rozdělila vítězná pětice. Nejvíce oceněno bylo Gambrinus. 
Vladimír Linhart udržel tuplák piva 10,28 minut, z žen Věra Kopecká časem 2,21 minut. 
Soutěžícím hrála „do taktu“ country kapela Tendr. 
 
 
 



Burza kartiček se sportovní tématikou 
 
 Sběratelé kartiček se sportovní tématikou se sešli 27.11. v Domě kultury na výměnné 
burze. Bylo jich na padesát. Největší zájem byl o basketbal a hokej. Našli se mezi nimi  
i takoví, kteří vlastní až 700 obrázků předních sportovců. 
 
Zelená Louka 
 
 Situací na sídlišti Zelená Louka se zabývala v listopadových RL zástupkyně starosty 
Ing. Hana Horynová. 
 Sídliště je poměrně mladé – počátky jeho výstavby spadají do prvních 80 let. Celkový 
vzhled v poslední době ztratil šeď – nové bytové domy se svou barevností, členitostí  
i architektonickým pojetím výrazně odlišují od dřívější panelákové výstavby. K zlepšení 
přisupěla technická infrastruktura – zeleň, chodníky, dětská hřiště – hodně přičiněním 
Technických služeb města. 
 Otevření obchodního domu Kaufland v prosinci znamená i likvidaci nevzhledných 
prostor staveniště Baku. Velké parkoviště bude sloužit pouze návštěvníkům Kauflandu. 
V prvním poschodí nákupního střediska nahradí řada obchodů dosavadní zajíždění za zbožím 
do Trutnova. Potřeby obyvatel tohoto osmitisícového sídliště pokrývá i prodejna Diskont-
Plus. Dopravní situace v této oblasti se řeší vybudováním velkého parkoviště likvidací 
zmíněného staveniště mezi ulicemi Horskou a Pampeliškovou. 
 Ekologicky je stále co dohánět – dovybavení odpadkovými koši a nádobami, 
dodržování třídění separovaného odpadu. Chybí také odpovídající kulturní středisko. 
 
 O provozních hodinách v ZL o Vánocích 1999 a v 1. čtvrtletí 2000 seznámily občany 
listopadové Radniční listy. 
 
Technická infrastruktura kolem byt. domů 01 a 03 
 
 V listopadu byla dokončena technická infrastruktura kolem nových bytových domů 01 
a 03 – zřízení nových parkovacích a zpevněných přístupových ploch včetně odvodnění, 
chodníků, veřejné zeleně a dvou dětských hřišť. Proinvestováno tady bylo 11,2 mil. Kč  
(z toho státní dotace 5,8 mil. Kč). 
 Při terénních úpravách bylo použito nové technologie pro úpravu zeminy firmy NOR, 
v.o.s. Trutnov. Je speciálním zařízením překartována (zbavena kamení a nevhodných částic). 
 
„Hrady a tvrze“ – II. díl edice Odkazy 
 
 Druhý díl edice Odkazy „Hrady a tvrze“ na území města a okolí (první díl „Kostely“ 
vydal Trutnov v roce 1998) vyšel v listopadu. Mapuje opevněné středověké stavby na území 
Velkého Trutnova. Doprovodný text napsal PhDr. Vladimír Wolf, obálku a grafickou úpravu 
provedla Růžena Řezníčková, fotografickou část Bohuslav Tošovský, mapovou Jan Slovík, 
tisk Egapress Trutnov. K vydání připravil MěÚ Trutnov, redigovala Vlasta Vítková. Překlady 
publikaci opatřil Ing. Gűnter Fiedler (N), Otta Brűck (A), Tadeusz Kowalski (P). 
 V bohatě ilustrované publikaci, v níž PhDr. Wolf přibližuje čtenářům vznik, vývoj  
a zánik uvedených historických lokalit, jsou zařazeny i znaky šlechtických rodů, dobové 
plánky, mapky a rytiny. 
 Záslužná publikace přibližuje především obyvatelům Trutnova jejich města a přispívá 
k žádoucímu sblížení s ním. Svou kvalitou poslouží i odborným pracovníkům. 



Rekonstruovaný baletní sál Základní umělecké školy 
 
 Výuka žáků tanečního oboru ZUŠ v Trutnově neměla ve staré tělocvičně ve Školní 
ulici dobré podmínky. Porozuměním města se to změnilo – stavební úpravy tělocvičny  
na baletní sál dostala ZUŠ pěkný dar pro svou činnost. 
 Rekonstrukci provedla trutnovská firma Průmstav, která zahájila stavební práce 
v červnu 1999 a předala dílo 15. listopadu 1999. Celkové náklady činily 909.718 Kč – ZUŠ  
se na nich podílela 500.000 Kč (ušetřila je z provozních nákladů). Projektovou dokumentaci 
baletního sálu decentně a přitom impozantně zpracoval Ing. Karel Peterka. Velký podíl  
na dokončeném sále má i ředitelka ZUŠ Drahomíra Šafaříková, která realizaci sálu věnovala 
mimořádně svého osobního času. 
 
Jindřiška Greňová, členka MR a MZ 
 
 V Radničních listech z 29.11. se představila členka MZ Jindřiška Greňová. „Narodila 
jsem se v Jaroměři, do Trutnova jsem se přestěhovala po skončení studia v roce 1963. Pracuji 
jako vedoucí oddělení hygieny komunální OHS v Trutnově. Druhé volební období jsem 
členkou MZ za ODS, první volební období jsme členkou MR. Jsem předsedkyní komise  
pro přidělování bytů a pro umísťování žadatelů do DPS a DD. 
 Po celou dobu působení v MZ se věnuje zejména bytové politice a sociální oblasti, 
z profesionálního hlediska je mi blízká problematika zdravotnictví, ochrany živ. prostředí, 
investiční výstavby a rozvoje města. 
 V letošním roce MZ schválilo novou vyhlášku ve způsobu pronájmu. Důvodem této 
změny byly špatné zkušenosti s přidělováním bytů podle pořadníku, kdy bylo obtížné 
ověřovat údaje uváděné v žádostech a ne vždy bylo možné objektivně posoudit potřebu 
přidělení bytu, především však snaha omezit černý trh s byty. Podle této vyhlášky je větší část 
bytů pronajímána formou výběrového řízení, čtvrtina uvolněných bytů je určena pro sociálně 
slabé občany, zbývající pak budou přiděleny jako náhradní či služební. Z výsledků prvních 
výběrových řízení je zřejmé, že občané jsou ochotni vynaložit na bydlení poměrně vysoké 
částky. Předpokládáme však, že výše vybízeného nájemného se bude postupně snižovat. 
 Protože při své práci přijdu do styku s mnoha lidmi z celé ČR, velmi často mohu 
vyslechnout názory na Trutnov „zvenku.“ Velmi mě těší, že většině návštěvníků se Trutnov  
a říkají, že při každé návštěvě je v Trutnově něco nového. Toho si ostatně může všimnout i 
„Trutnovák“ třeba po návratu z dovolené. Samozřejmě slyším i slova kritiky (například  
na problémy s parkováním nebo na to, že po 17. hodině jsou obchody zavřen), ale těch je 
podstatně méně. 
 Oceňuji, že se v poslední době zlepšila atmosféra při jednáních MZ. Jednání jsou 
věcná, dobře připravená, neprotahují se do pozdních večerních hodin. Mrzí mě však, že se 
těchto veřejných jednání účastní jen málo trutnovských občanů. Myslím, že by všichni 
členové MZ jejich podněty či připomínky uvítali.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klub seniorů (29.11.) 
 

     
 

     
 
 Klub seniorů se sešel 29.11. za účasti pozvaných politiků Ing. Vlastimila Šubrta, 
senátora a poslanců MUDr. Rostislava Čevely a Ing. Josefa Krejčího. Vzrušeně se diskutovalo 
k 13. a 14. platům i k sociální problematice (asylanti). Starosta Mgr. Ivan Adamec, který se 
jednání KS pravidelně zúčastňuje, popřál předsedovi KS Miroslavu Šafaříkovi k narozeninám 
hodně elánu a zdraví. 
 
Z obsahu Radničních listů, které vyšly 29. listopadu: Basketbalistky Trutnova v USA. 
Z jednání městských orgánů. Společenská rubrika. Zpráva majetkového odboru – prodej 
domů. Kulturní rubrika. Vánoční trhy 1999. Sportovní zprávy aj. 
 
Internet 
 
 Trutnovská radnice se plně otevřela moderním metodám práce. Vyslovil se k tomu 
30.11. starosta Mgr. Adamec v Krkonošských novinách. 
 „Ve své funkci chci mít dostatek informací, rozhled, chci, aby úřad pracoval 
profesionálně. První prioritou bylo převést veškerou práci s dokumenty od přebytečného 
papírování na práci na počítačích, což po mém nástupu do funkce znamenalo nejprve sjednotit 
vybavenost všech úředníků počítači a hlavně pak textovými editory. To jsme zvládli a 
v současnosti jsme realizovali druhou prioritu – zavedení elektronické komunikace (internet, 
e-mail, fax, hlasová pošta). Nyní již nepracujeme jinak, než digitálně, dokumenty posíláme 
v rámci úřadu po intranetové síti, vně úřadu pak po internetu. 
 Co se týče internetu, v něm vidíme jednoznačnou budoucnost. Internet teď zavádíme  
i našim radním domů, aby měli vždy přístup ke všem dokumentům a informacím o obci,  



a mohli se tak náležitě kvalitně připravit na zasedání MZ, či MR. Máme vlastní městské 
internetové stránky, na nich jsou vyvěšeny všechny podklady pro jednání MR, MZ, a pak  
po přijetí rozhodnutí, pochopitelně i výsledné závěry přístupné tak veřejně všem občanům. A 
ti se o ně zajímají, chodí na městské stránky, používají internet. Například velice oblíbená je 
rubrika, kde jsou pravidelně zveřejňovány články o městě, o trutnovském regionu, které vyšly 
v různých médiích a nebýt takovéhoto monitoringu tisku, byly by třeba jinak unikly 
pozornosti občanů.“ (Internetové stránky Trutnova se v prestižní soutěži Zlatá Zmije umístily 
jako nejlepší.) 
 A kde na to všechno vzít peníze? „My jsme vsadili na produkty společnosti Software 
602 a.s. – na jejich kancelářský software, který je kompatibilní s dražším zahraničním 
softwarem, a na prvotřídní komunikace. Jsme s těmito produkty spokojeni, jsou optimální  
a mají výhodnou cenu (o 50 % levnější). Proto si můžeme dovolit nejen plně vybavit radnici, 
ale digitalizovat i naše rozpočtové organizace – TS, či MP, se kterou již také komunikujeme 
elektronicky. Z celkového rozpočtu města máme na IT vybavení (včetně softwaru) necelého 
půl procenta.“ 
 „Nyní připravujeme nadstavbu – jednotný městský systém, v rámci kterého budou 
fungovat programy, např. evidence obyvatelstva, katastrální mapa, evidence majetku, digitální 
veřejná deska a další novinky pro služby radnice občanům. V penězích problém není, hlavní 
je vůle chtít!“ 
 
Starý gynekologicko porodnický pavilón 
 
 30.11. odmítlo MZ nabídku SONT na odkoupení starého gynekol.-porodnického 
areálu na Pražské  za 5 mil. Kč. Využití objektů na domov důchodců MZ zamítlo. Uvedené 
prostory pro takové využití naprosto nevyhovují – nadměrná hlučnost v této lokalitě. (Objekt 
je majetkem státu.) 
 
Nezaměstnanost v listopadu 
 
 Míra nezaměstnanosti v listopadu nestoupla – činila 6,61 %, 4 330 uchazečů  
o zaměstnání. V oblasti Trutnova 2 774 osob s mírou nezaměstnanosti 7,30 %. 
 V listopadu se nově jako uchazeči o práci evidovalo 558 občanů. Do zaměstnání jich 
nastoupilo 456. Hmotné zabezpečení bylo přiznáno 2 129 žadatelům (49 % z celkového 
počtu.) Od ledna vyplatil stát na podporách více než 51 mil. Kč. 
 Počet nahlášených volných míst (734) je šestkrát menší než registrovaných lidí  
bez práce. Značný rozdíl v nabídce pro muže a ženy přetrvává poměrem 3:1. 
 Okresní město Trutnov vykazuje 1 301 osob bez práce (z toho 599 žen). Míra 
nezaměstnanosti tu dosahuje 7,42 %. 
 
Finanční příspěvky tělových. a kulturním organizacím 
 
 Žádost o finanční příspěvky pro rok 2000 na činnost sportovních oddílů, TJ, kulturních 
souborů apod. je nutno předložit finančnímu odboru MěÚ do 31. ledna 2000. TJ a sportovní 
oddíly, které žádají poprvé, musí žádost doložit jmenovitým seznamem členů oddílu, ostatní 
ohlásí pouze změny v členské základně (úbytky, přírůstky). Finanční podpora se bude 
udělovat 2x ročně. 
 
  
 
  



Kulturně – společenský program na prosinec 
 
 Kam v Trutnově v prosinci za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti? 
3.12. Půjdem spolu do Betléma. Pořad pro MŠ a ZŠ. Pořadatel DK. Národní dům v 8.30  
a 11.00 hodin. Vstupné 20 Kč. 
3.12. Čertovský country večer. Zábava se Star Westem a kapelou Pěna. Pořádá DK 
v Národním domě ve 20 hodin. Vstupné 50 Kč. 
4.-26.12. Trutnovský advent. III. ročník festivalu duchovní hudby. Pořádá Radomír Matyska, 
MěÚ, OkÚ a Dům kultury. Kostel Narození P. Marie. Začátek vždy v 16.45 hodin. (První 
koncert proběhl 27.11.) 
4.12. Orchestra di Archi – smyčcový komorní orchestr. Program: Vivaldi, Tůma, Händel, 
Bach. 
 

     
 
11.12. Musica per quatro – komorní soubor. Sólistka Zuzana Meierová – Gemrtová (soprán). 
Program: Händel, Mozart, Haydn, Belini. 
18.12. Petr Hostinský – varhany, Hana Medková – soprán. Program: Černohorský, Dupré, 
Ryba, Bach, Vivaldi. 
5.12. Veselení s Barborkou. Zábavné odpoledne pro děti. Pořádá DK v Odeon clubu Poříčí  
od 14.00 hodin. Vstupné děti 15, ostatní 25 Kč. 
6.12. Velká ďábelská discopárty s Ice Protection aneb „Nemysli jen na sebe.“ Pořadatel  
Ice Protection a Společnost Duha s DK. Nár. dům v 15.30 hod. 
6.12. Mikulášoviny: Zábavné odpoledne pro děti v 17 hod. v ND. Vstupné 15, 25 Kč. 
7.12. Vánoční koncert. Účinkuje dětský pěvecký sbor ZUŠ. Konc. síň B. Martinů v 18.30 h. 
8.12. Hana a Petr Ulrychovi a Javory. Vánoční koncert. Pořádá DK v Nár. domě  
od 19.30 hodin. Vstupné 160 Kč. 
11.12. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořádá Klub filatelistů Trutnov v klubu 
důchodců Nivy od 7.00 do 11.00 hodin. 
11.12. Bokomara. Koncert folkové skupiny. Pořádá Country club Bonanza od 20 hodin  
Na Nivách. 
12.12. Vánoční pohádka. Pohádkový čtyřlístek. Pořádá DK v Nár. domě od 15.00 hodin. 
Vstupné děti 15 Kč, ostatní 25 Kč. 
13.12. Akademie třetího věku. Pořádá DK a ČČK v Nár. domě od 14.30 hod. 
13.-16.12. Předvánoční setkání. Pořádá DK v Nár. domě od 16.30 hodin. Vstupné na každý 
program (jsou čtyři) 30 Kč. 13.12. Zdobení perníčků. (Opakuje se 16.12.). 14.12. Drobné 
nápady pero sváteční pohodu. 15.12. tajemství pro dobrou chuť. 
13.12. Benátská vdovička. Pořádá v ND Dům kultury od 19.30 hod. Divadelní předplatné. 
Zbylé vstupenky v předprodeji za 110 Kč. 
14.12. Jé, kdo to je. Divadlo Drak hraje pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ. Národní dům, v 9.00  



a 10.30 hod. Vstupné 20 Kč. 
14.12. Koncert Kruhu přátel hudby. Eliška Toperczerová – soprán, Martin Matoušek – 
baryton, Jiří Krejček – klavírní doprovod. Pořádá DK v KS B. Martinů v 19.30 hodin. 
Vstupné 50 Kč, děti a studenti 35 Kč. Program: Bach, Mozart, Belini, Verdi. Zazní i koledy. 
14.12. Adventní koncert – J. S. Bach. Účinkuje Frant. Jirka – klavír. Pořádá Rotary klub 
Trutnov v hotelu Bohemia v 19.00 hodin. 
15.12. Vánoční koncert na schodech. Pořádá ZUŠ v budově na náměstí v 18.30 h. 
16.12. Vánoční koncert. Pořad pro žáky ZŠ a studenty SŠ, SOU, OU. Koncertní síň  
B. Martinů v 9.00 a 10.30 hod., vstupné 30 Kč. 
16.12. Vánoční koncert. Účinkuje komorní smyčcový soubor Musica Antiqua Trutnov.  
KS B. Martinů v 19.30 hodin. Vstupné 30 Kč. 
17.12. Eva Henychová. Recitál folkové písničkářky a šansoniérky. Pořádá Country club 
Bonanza ve svých prostorách Na Nivách od 18.00 hodin. 
 

     
 
18.12. Vánoční koncert ženského pěveckého sboru Chorea corcontica za spoluúčasti dívčího 
pěveckého sboru Chorea corcontica za spoluúčasti dívčího pěveckého sboru ZUŠ Úpice + 
kytarového souboru. Program: Díle starých mistrů a vánoční koledy. Pořádá Chorea 
corcontica v KS B. Martinů od 16.30 hod. Vstupné volné. 
 

     
 
18.12. Pepa Lábus a spol. – Jakub Noha band. Pořádá DK a MěÚ. KS B. Martinů ve 20.00 
hodin. Vstupné 50 Kč. 
21.12. Orchestrae iuventatis. Vánoční koncert žák. orchestru ZUŠ. Koncertní síň B. Martinů 
v 19.00 hodin. 



24.12. Štědrovečerní pobožnost v sále Sboru adventistů s.d. ve 22.30 hodin. 
25.12. Velkoplošná projekce filmu Ježíš. Pořádá: Sbor adventistů s.d. v 17 hod. 
25.12. Vánoční koncert. Účinkuje Melancholik band s vokálním kvintetem. Pořádá DK  
v Nár. domě od 17 hodin. Vstupné 30 Kč. Účast 120 osob. 
 

     
 
28.12. Vánoční koncert Rotary klubu Trutnov. František Jirka – klavír. Program: Čajkovský, 
Strauss ml., Bach. Hostem večera Drahomíra Jirková od 19 hodin. Koncert ve prospěch spec. 
MŠ Na Struze. 
 

     
 

     
 
 
 
 
 



26.12. Svatoštěpánský koncert bratří Matysků v kostele Narození P. Marie. 
 

     
 
Galerie Lada nabízí od 8. do 31.12. výstavu obrazů Taťány Ruprichové. 
 
Reprezentantky ČR v košíkové na radnici 
 

        
 

        
 
 Basketbalistky národního mužstva ČR, trenéry a členy realizačního týmu přijal 1.12. 
v 11 hodin ve Staré radnici starosta Trutnova Mgr. Adamec a jeho zástupce Mgr. Hendrych. 
 Setkání, v jehož úvodu starosta krátce promluvil (vyjádřil potěšení nad velkým 
zájmem trutnovské veřejnosti o basketbal a o jeho úrovni v Trutnově), předcházelo večernímu 
střetnutí ČR – Španělsko. 
 Hala gymnázia se zaplnila do posledního místa. Divácká kulisa přes sebevětší 
povzbuzování však našemu týmu nepomohla. Španělky zaslouženě zvítězily 54:47. Naděje  
na postup ze skupiny však žije. 
 



 Vánoce se blíží. Vánoční výzdobu instalovali už 1. prosince v trutnovských ulicích 
pracovníci Technických služeb Trutnov. 
 
Otevření megamarketu Prima (1.12) 
 

     
 

      
 
 Slavnostní otevření megamarketu Prima se uskutečnilo v Žižkově ulici 1.12.  
v 17 hodin za účasti generálního ředitele společnosti Hold Czech Republic, mezi jejíž 
obchodní řetězce patří i Prima, Jiřího Weymanna, ředitele divize Prima Ing. Milana Růžičky, 
přednosty OkÚ Ing. Vladimíra Klímka a trutnovského starosty Mgr. Ivana Adamce. 
 Megamarket Prima (již 18. centrum uvedené společnosti v ČR) nabídne zákazníkům 
široký sortiment zboží. Na zastavěné ploše areálu bývalé Stavoobnovy na Horním Předměstí, 
na 3 600 m2 čisté prodejní plochy, nabídne rozsáhlý sortiment potravin, doplněný o čerstvé 
pečivo z vlastní pekárny a zboží vlastní značky Koruna, dále široký výběr spotřební 
elektroniky, textilu, domácích a zahrádkářských potřeb, obuvi, hraček a papírenského zboží. 
Také služby fotosběrny, nákup na splátky, rozvoz zakoupených větších elektrospotřebičů  
do 25 km zdarma. 
 Bohatou nabídku 25.000 druhů zboží doplní místní dodavatelé – Úpavan a Linia 
(atraktivní prádlo), trutnovský závod Pekáren a cukráren Náchod čerstvým pečivem  
a zákusky. Zákazníci tu najdou i prodejnu čajů, skla, tabáku, květin, klenotů, parfumerie  
a dárkových předmětů. V budoucnu přibude ještě rychlé občerstvení. U příležitosti otevření 
jsou připraveny ochutnávky nejrůznějších potravinářských lahůdek. 
 V nové Primě dostalo pracovní příležitost 107 občanů. Pod vedením manažera  
Ing. Petra Winklera zajistí obsluhu zákazníků každý den včetně sobot a nedělí od 8.00 do 
20.00 hodin. Rychlé odbavení při nákupu zajistí 13 pokladen. V Primě lze platit i kreditní 
kartou. 



 Prima je bezbariérově přístupná, vybavená bezplatným venkovním a podzemním 
parkovištěm pro 250 osobních vozů včetně vyhrazených míst a speciálních nákupních košíků 
pro zákazníky se sníženou pohyblivostí. 
 Prima nezapomněla na děti – pěkně vybavený dětský koutek, sponzorování dětských 
zařízení (spolupráce s Kojeneckým ústavem v Trutnově). Prima slibuje zákazníkům 
bezproblémovou výměnu zboží nebo vrácení peněz při nespokojenosti s vybraným druhem 
zboží. Nepoužité zboží v původním obalu možno vrátit do 7 dnů od jeho zakoupení 
(Sponzorský dar KÚ činil 10.000 Kč.) 
 Zástupce liberecké firmy Syner Pavel Harvánek, která objekt megamarketu postavila 
v rekordní době 5 měsíců, předal sponzorský dar 10.000 Kč trutnovské společnosti Duha. 
 Krátkým pozdravným projevem popřál starosta Mgr. Adamec podnikatelský úspěch  
a uvedl: „Dříve jsme jezdili na nákupy do německých městeček. Jsem rád, že Trutnované 
dostávají i zde příležitost nakupovat v supermarketech. Velké obchodní domy jsou 
samozřejmě velkou konkurencí pro naše podnikatele. Alespoň oni to tak cítí. Myslím si však, 
že by měli pochopit situaci a soustředit se na jiné sortimenty a doplňkové služby.“ 
 
„Děkujeme, odejděte!“ 
 

     
 
 Prohlášení bývalých studentů k 10. výročí listopadu „Děkujeme, odejděte“  
z 1. prosince uvádí: „Jsme šťastni, že žijeme v zemi v zásadě svobodné a demokratické. 
Oceňujeme změny a možnosti, které nám uplynulých deset let přineslo. Ale jsme hluboce 
zklamáni a pobouřeni způsobem, kterým současná politická reprezentace provádí výkon 
svěřené moci. Desáté výročí listopadu 1989 nás tak zastihuje v největším marasmu – 
politickém i morálním. 
 Cítíme se oklamáni. Díváme se do tváře arogantní politické moci, která se neumí 
domluvit na funkčním vedení země a obviňuje z toho nás, občany, protože jsme prý špatně 
volili.“ 
 Výzva dále podrobně rozvádí a kriticky hodnotí malou spolupráci politiků a stran, 
jejich malou zodpovědnost. Současní politikové to už nedokáží. Podle studentů nastala 
situace, „kdy musíme překročit ulity své nevíry a stísněnosti a podat si ruce.“ Jejich výzva 
obsahuje 
 Naději, že jsme ještě stále silná občanská společnost, ve které dřímá netušená síla a která  
se vypořádá s tím, co ji zalehlo a dusí … 
 Studentská výzva žádá občany, aby se k ní připojili a pomohli morálně obrodit naši 
společnost (3.12. probíhala na Krakonošově náměstí podpisová akce na podporu studentské 
výzvy.) 
 
 
 



Výstava v Muzeu Podkrkonoší „Od Barbory do Tří králů“ 
 

     
 
 Vánoční výstavu Od Barbory do Tří králů od 2.12.1999 do 9.1.2000 připravilo 
Muzeum Podkrkonoší. Uvedla ji při vernisáži PhDr. Marcela Fraňková z kulturního odboru 
OkÚ. Hlavním motivem výstavy jsou podle ředitelky MP r. Milady Ryšánkové „pozůstatky 
lidových obchůzkových koledních her“ ve vánoční čas. 
 Připomeňme si některé myšlenky z projevu PhDr. Fraňkové, které pěkně navodily 
předvánoční náladu. „Jsem ráda, že mohu s Vámi v tomto pěkném prostředí trutnovského 
muzea strávit tuto vzácnou chvilku, kdy jste našli čas v předvánočním shonu a přišli jste  
se potěšit s předměty, které vám navodí to, co na vánočním čase tolik milujeme – atmosféru 
pospolitosti a štědrosti, barevnosti a vůní, kterou tyto nejkrásnější svátky v roce skýtají …“ Je 
to období, o kterém „bylo napsáno tisíce legend, o kterém bylo složeno bezpočet písní a které 
bylo ztvárněno na mnoha uměleckých dílech. Liturgicky je to období, kdy slaví svátky hned 
několik světců, jejichž moudrost se lidé uvědomují, že největší zázrak je narození dítěte, které 
mezi sebe každoročně v tiché úctě vítají. Spolu se Slunovratem jim vytváří pocit velmi 
těsného propojení s přírodou i s jejich vlastním nitrem.“ 
 Zajímavě a zasvěceně pak PhDr. Fraňková seznámila s osobností svaté Barbory, 
svatého Mikuláše z Míry, svaté Lucie, se Štědrým dnem a Božím hodem vánočním, se svatým 
Štěpánem a se svátkem Tří králů. 
 Závěrem popřála všem účastníkům vernisáže pevné zdraví a každému jeho hvězda, 
která mu bude jasně zářit nejen do nového roku, ale později i do nového století. 
 
Jednání hospodářských komor okresů Semily a Trutnov 
 
 Začátkem prosince se sešli v Trutnově zástupci hospodářských komor okresu Semily  
a Trutnov, aby projednali spolupráci v oblasti cestovního ruchu a služeb. Byl vytvořen 
realizační tým, který vypracuje koncepci rozvoje budoucí spolupráce. Krkonoše by se měkly 
stát atraktivním turistickým centrem Evropy. 
 
Bytový dům 01 v HSM 
 
 2. prosince si představitelé města a pozvaní hosté prohlédli 46 nových bytových 
jednotek v HSM, které byly postaveny v režii města a za pomoci státní dotace. 
 
 
 
 
 



Vánoční trhy 
 

     
 
 V pátek 3. prosince o 11. hodině byly na Krakonošově náměstí zahájeny vánoční trhy. 
Potrvají do Štědrého dne s prodejní dobou od 10 do 18 hodin ve všední dny, v sobotu  
a v neděli od 9 do 14 hodin. 
 Krakonošovo náměstí se letos poprvé proměnilo ve „vánoční městečko“ - jednotné 
vkusné prodejní stánky (více než 30), dvacet pět různých druhů zboží včetně vánočních 
stromků a kaprů, bohatá vánoční výzdoba a osvětlení (to přešlo i do přilehlých ulic), hudba 
zaznívající z reproduktorů, ochutnávka vín, prodej svařeného vína a medoviny, doprovodný 
program – více by si asi těžko mohl běžný trutnovský občan přát. Pozornost také upoutávala 
prezentace prodejců vozů renomovaných značek. 
 Úspěšný průběh vánočních trhů zajistili intenzivním úsilím v krátkém časovém období 
trutnovští podnikatelé za velké podpory radnice. V příštích letech je chtějí dále rozšířit  
a obohatit, např. o ukázky řemesel. S přípravami také začnou dříve, než tomu bylo letos. 
(Město jim zaručilo provozování trhů na pět let.) 
 
Křtění nového vozu Škoda Fabia 
 
 3.12. se uskutečnilo v trutnovské firmě Autostyl setkání zástupců podnikatelských 
firem s představiteli města, na němž byl představen nový vůz Škoda Fabia. Křtění nové 
škodovky se zúčastnily i hráčky prvoligového basketbalového klubu BK Loko Texlen 
s prezidentem BK Tomášem Hendrychem. Jejich přítomnost má své zdůvodnění – firma 
Autostyl patří mezi sponzory BK. Vedoucí Autostylu Jan Kranát správně pokládá 
sponzorování BK za určitou povinnost – dobře reprezentuje Trutnov. 
 Jízdní vlastnosti nového vozu na místě vyzkoušel starosta města MGr. Ivan Adamec, 
který nezapomněl své kladné dojmy uvést. 
 
Sněhová bouře 
 
 Sněhová vánice řádila 5.12. i na Trutnovsku. Ve večerních hodinách uvěznila 
v blízkosti Trutnova trojici linkových autobusů na Hradec Králové včetně mezinárodního 
spoje Trutnov – Žiar nad Hronom. 
 
Křest publikace Hrady a tvrze 
 
 Slavnostní křest publikace Hrady a tvrze, která seznamuje s opevněnými stavbami  



na území města Trutnova a integrovaných obcí se uskutečnil 6.12. v 15 hodin ve Staré radnici. 
Úvodem promluvil místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych, který ocenil přínos této i předchozí 
publikace Kostely pro zvýraznění významu našeho města a popřál další úspěch  
při pokračování edice Odkazy. O vlastní práci a smyslu publikace Hrady a tvrze promluvil 
PhDr. Vladimír Wolf. 
 
Galerie města Trutnova – vernisáž výstavy textilních řemesel a výstavy 
fotografií 
 

     
 

     
 
 Slavnostní vernisáží byla 7. prosince zahájena v Galerii města Trutnova výstava 
textilních návrhů a výrobků studentů a profesorů umělecké školy textilních řemesel Praha  
a návrhářů společnosti Texlen Trutnov. Zahájení obstaral ředitel SUŠ akad. malíř Vlastimil 
Vodák, který připomněl historii této školy i její poslání. Generální ředitel společnosti Texlen 
Ing. Petr Vik ocenil ve svém proslovu vystavení díla a naznačil možnost užší a konkrétnější 
spolupráce s pražskou uměleckou školou. 
 Součástí vernisáže bylo zahájení doprovodné fotografické výstavy (stalo se to již 
tradicí) trutnovského lékaře a cestovatele MUDr. Ladislava Holuba z jeho cest po Japonsku, 
v Andách a Pamíru. S autorem zajímavých fotozáběrů seznámil účastníky vernisáže (v GMT 
je vždy plno) trutnovský fotograf Ing. Ctibor košťál. 
 
 
 
 
 
 
 



Výstava Marie Jirmanové ve Staré radnici 
 

                                   
 
 V přízemí Staré radnice probíhá současně výstava obrazů Marie Jirmanové 
z Červeného Kostelce. Zajímavá expozice je plná fantazie a snových světů, vesmírných krajin 
a zátiší. Zpracovává i řadu náboženských námětů v hnědém, zeleném a modrém barevném 
provedení. 
 
Galerie Lada 
 
 Od 8. do 31. prosince probíhá v Galerii Lada výstava obrazů Taťany Ruprichové. 
 
Y2K 
 
 I v trutnovském okrese byl na základě vládního usnesení pro řešení problematiky roku 
2000 jmenován řešitelský tým OkÚ v čele Ing. Jiřím Aberlem. Jde o eliminování možných 
rizik s problematikou Y2K. 
 
Otevření OD Kaufland 
 

     
 



     
 
 Ve středu 8.12. byl v podvečerních hodinách slavnostně zahájen provoz obchodního 
domu Kaufland na Zelené louce v Horním Starém Městě ředitelem Dr. Jaroslavem 
Rybenským spojený s prohlídkou a výkladem. Starosta Trutnova v krátkém pozdravném 
projevu ocenil především skutečnost, že se léta rozestavěný objekt centrální občanské 
vybavenosti podařilo přeměnit na rozsáhlý obchodní dům, který vyřeší problémy obyvatel 
této části Trutnova s nákupem. Příležitost v novém OD mají i trutnovští podnikatelé, kteří 
tady mohou nabídnout doplňkový sortiment. Zaměstnání v Kauflandu najde stovka 
pracovníků. 
 Nový obchodní dvoupodlažní objekt propojený pohyblivým schodištěm je vybaven  
i velkým parkovištěm. OD Kaufland nabízí kromě potravin i drogistické zboží, potřeby  
pro domácnost, textil a další zboží. Obuv tu nabízí firma Reno. Také v Kauflandu mohou 
uplatnit své zboží místní podnikatelé. Těm tady s podivem nevadí prodejní doba – pondělí  
až sobota 7.00 – 20.00 hod., neděle 8.00 – 20.00 hod. 
 
Klub seniorů 8.12. 
 
 Také na 8. prosince připravil Klub seniorů zajímavý program za účasti trutnovského 
starosty a jeho zástupců, předsedkyně přestupkové komise Jany Serbouskové, ředitele 
městské policie Karla Povra a předsedy komise bezpečnosti a veřejného pořádku  
MUDr. Jozefa Kochana. 
 
Silvestr 1999 
 
 9.12. schválila MR v zájmu udržení pořádku, čistoty a bezpečnosti vyhlášku, kterou  
se zakazuje prodej nápojů ve skleněných obalech na Krakonošově náměstí od pátku 
31.12.1999 od 10.00 hodin do soboty 1.1.2000 do 10.00 hodin. Zákaz platí i pro přilehlé ulice 
Krakonošova náměstí. 
 
 Nácvik požárního poplachu v obou areálech firmy Siemens SET 1 a SET 2 proběhl 
dopoledne 9.12. 
 
Vánoce se blíží 
 
 Od 9. do 22.12. proběhne v areálu Lesy a parky města Trutnova na Úpické ulici prodej 
vánočních stromků, Od 10. do 24.12. proběhne soutěž, kterou vyhlásila MR, i nejlépe 
vánočně vyzdobenou výlohu v historickém centru města s cenami 5.000 Kč, 3.000 Kč  
a 2.000 Kč za 1., 2. a 3. místo. 
 



Evidování dovezených aut 
 

                                  
 
 I pracovníci dopravního inspektorátu v Trutnově jen s vypětím zvládají evidování 
dovezených vozidel ze zahraničí. Mnozí klienti si počínají při tom až vulgárně (přihlašovací 
povinnost mohli splnit včas – dřív). 
 
Požár v Kauflandu 
 
 V sobotu 11.12. vypukl požár v nově otevřeném OD Kaufland v HSM se škodou  
půl milionu korun. Během jednoho dne se podařilo policii zjistit viníka, který oheň založil. 
 
ZŠ Komenského (40 let) 
 
 Živým betlémem si přiblížili kouzlo vánočního času žáci ZŠ v Komenského ulici 
k překvapení vedení školy i rodičů. Ti zhlédli za velké účasti (450) i zdařilou školní akademie 
v tělocvičně v jubilejním roce ZŠ. 
 
Klub Bonanza 
 

     
 
 Kytaristka, zpěvačka a folková šansoniérka Eva Henychová vystoupila 17.12.  
od 18 hodin v klubu Bonanza. 
 
 



Otevření nového gynekologicko-porodnického areálu SONT 
 

     
 

      
 
 Státní oblastní nemocnice Trutnov otevřela 17. prosince moderní gynekologicko-
porodnický pavilon, který nahradí už velmi málo vyhovující objekt na Pražské ulici. 
 Slavnostního aktu se zúčastnili i senátoři Dr. Bartoš a Ing. Šubrt, poslanec Dr. Čevela, 
přednosta OkÚ Ing. Klímko a trutnovský starosta Mgr. Adamec, dále představitelé 
trutnovského zdravotnictví a zástupci sponzorských firem. Nemohli přirozeně chybět ani ti, 
kteří stavbu projektovali a realizovali – Elektroprojekta Rožnov, firma Tektum Trutnov  
a firma BAK Trutnov. Dodavatelem zdravotnické technologie bylo Chironax Praha. 
 Ředitel SONT Dr. Martin Limburský ve svém hlavním projevu připomenul historii 
trutnovské nemocnice, její stodvacetileté trvání, podrobně pak i historii výstavby nové 
porodnice. Závěrem řekl: „Jsem přesvědčen o tom, že naše veřejnost, a to i zdravotnická 
veřejnost, dostává špičkové zařízení. Věřím, že oddělení bude sloužit celému regionu 
Trutnovska, že naší prací a přístupem si získáme důvěru pacientek. Lze konstatovat, že ode 
dneška úspěšnost oddělení a spokojenost pacientek závisí z velké míry pouze na nás 
zdravotnících.“ 
 Za vedení nemocnice pak vyjádřil poděkování všem, „kdo se zasloužili o vybudování 
této stavby. Bylo mi ctí spolupracovat při vlastní realizaci díla s panem ředitelem Rufrem  
a s jeho kolektivem, zvláště pak s panem stavbyvedoucím Novákem, bylo mi ctí 
spolupracovat s panem ředitelem Klabíkem a jeho kolektivem, zvláště pak s jeho šéfmontéry 
pány Molkem a Fibrichem. Mé poděkování patří projekční kanceláři pod vedením pana  
ing. Skály, technickým dozorem pana Honše.  



 Je mi ctí být ředitelem tohoto gynekolog. porodnického oddělení, kde pod vedením 
pana prim. MUDr. Dlouhého a vrchní sestry paní Havardové je cíl, úsilí a práce v souladu 
s mou představou, je mi ctí být ředitelem dětského oddělení pod vedením paní prim.  
MUDr. Pokorné a vrchní sestry paní Jacháčkové, o kterých platí vše výše řečené. 
 Je mou pracovní i lidskou radostí být ve společnosti paní ing. Totkové, která má 
neskutečně velké zásluhy za realizaci stavby, zásluhy, o kterých vím asi pouze jenom já. Mé 
poděkování patří bezesporu dalším lidem z realizačního týmu ředitelství – paní hlavní sestře 
Prokůpkové, panu náměstkovi Holečkovi, panu správci Patákovi. 
 Velký renesanční člověk Michelangelo Buonarotti řekl, že dokonalost se skládá 
z malých dokonalostí – maličkostí. Mým snem je dokonalá komplexní nemocnice. Jsem 
přesvědčen, že jednu v uvozovkách malou dokonalost dnes otvíráme.“ 
 
 „O výstavbě gynekol.-porodnického areálu se začalo reálně uvažovat v první polovině 
90. let. Ve spolupráci s komunálními politiky – lékaři MUDr. Jiřím Vamberou, prim.  
MUDr. Kochanem (v té době byl i ředitelem nemocnice) a MUDr. Rostislavem Čevelou (v té 
době  ředitelem OÚNZ), za plné podpory OkÚ pod vedením Ing. Šubrta a následně  
Ing. Klímka, za velké podpory MěÚ pod vedením pana starosty Hillebranda se podařilo 
prosadit výstavbu nového pavilonu a současně výstavbu mikrobiologického pavilonu  
do státního rozpočtu.“ (Další podrobné údaje v kapitole 10.) 
 S novým pavilonem podrobně seznámil hosty primář MUDr. Aleš Dlouhý. 
 
Předvánoční hudba a zpěv 
 

         
 

                                                               
 
 Předvánoční pohodu letos vytvářela i dechová hudba Krakonoška – poprvé koledami  
o Zlaté neděli, podruhé den před Štědrým dnem. K pěknému prožití vánočního času přispěly  
i dvě folkové kapely 18.12. – Pepa Lábus a spol a známý Jakub Noha band v Koncertní síni 
B. Martinů. 



 18.12. se uskutečnil 4. adventní koncert (Petr Hostinský – varhany) za vysoké účasti – 
150 osob (na předchozích koncertech průměrná účast 70, 80). KS B. Martinů zaplnilo 
vystoupení Chorea corcontica, dívčího pěveckého a kytarového souboru ZUŠ Úpice. 
 
Výzva „Děkujeme, odejděte!“ 
 

     
 
 Podpisová akce na podporu studentské výzvy (znovu proběhla i 10.12.) je občany 
přijímána různě. Do Trutnova petici přinesl student historie Tomáš Buka, který je 
koordinátorem této výzvy v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší. 
 V Krkonošských novinách se ke studentské výzvě Děkujeme, odejděte vyjádřil  
i trutnovský starosta Mgr. Adamec. „Studenti mají na takovéto vyjádření svého názoru 
nezpochybnitelné právo, ale není listopad 1989. A pokud někdo řekne A, musí říci i B. Žijeme 
v demokratické společnosti, a pokud někdo chce něco měnit, může si založit vlastní stranu  
a samozřejmě může vstoupit do politiky. Je zajímavé, že většina lidí, kteří se nyní angažují 
v této akci, jsem v životě neviděl na zasedání MZ nebo na městě s nějakými návrhy, jak řídit 
komunální či regionální politiku. Také mně vadí, že jsem mnoho z těch občanů nespatřil  
při projednávání různých záležitostí, které se týkají města. Pokud chci něco měnit, musím dát 
nějakou vizi. A to právě v tomto případě postrádám. Někteří lidé totiž svádějí svoji vlastní 
neschopnost na představitele politické scény. Nejjednodušší je prostě nadávat a nic nedělat.“ 
 Na vyjádření starosty zamítavě reagoval Tomáš Buka. „Nejde zde o anarchii, ale  
o legitimní, ústavou zaručené právo občanů vyjádřit své názory. Přece každý, kdo cítí určitý 
nesouhlas s vystupováním našich politiků, nemusí hned zakládat novou stranu…“ Souhlasí 
v tom, že „šance změnit současnou patovou situaci přijde až ve volbách, ale akce jako tato 
ukazuje, která část politického spektra je přístupná diskusi a která uvázla v pasti autoritářství. 
K regionální stránce – na petici se najdou i jména městských zastupitelů a lidí, kteří  
bez nějaké propagandy vytvářejí svou poctivou prací skutečné hodnoty na Trutnovsku.“ 
 Místostarosta Mgr. Hendrych mj. reagoval slovy: „Myslím si, že akce není špatná, 
otázkou je, jak studenti s těmi podpisy, co shromáždili, dále naloží. I pro komunální politiky 
má řada věcí z výzvy velmi důležitý význam. Volba pro město, jejímž jsem členem, 
zareagovala tak, že se sejdeme a budeme o petici diskutovat.“ 
 Přednosta OkÚ Ing. Klímko mj. reagoval na výzvu zdůrazněním, že „v době, kdy tady 
není žádná totalita, není tato podoba nespokojenosti správný způsob protestu.“ 
 „Trutnovští aktivisté,“ uvádí v KN Marek Chráska, nyní čekají, zda vznikne nová 
strana. Zároveň vyjednávají s několika regionálními stranami o současné politické situaci. 
Nakonec až čas ukáže, zda měla akce význam.“ 
 
 
 



Vladimír Holubec, člen MZ 
 
 V prosincovém čísle Radničních listů se představil Vladimír Holubec. „Narodil jsem 
se 1942 v Jilemnici. Od roku 1945 žiji v Trutnově. Ve vrchlabském učilišti jsem získal výuční 
list v oboru soustružník. Po ukončení zákl. vojenské služby jsem absolvoval průmyslovou 
školu strojní, stačil se oženit, mít dvě děti a postavit dům. Nyní pracuji v ČKD Dukla jako 
samostatný konstruktér. 
 Mám rád přírodu a jsem přesvědčen, že člověk je jen její součástí a nemá právo žít  
na úkor ostatních druhů a v zájmu příštích generací je povinen přírodu chránit a něco pro ni 
dělat. Využil jsem v roce 1989 vzniku Strany zelených a stal se jejím členem. V MZ pracuji 
od roku 1993, v závěru tohoto prvního volebního období jsem byl též členem MR. Ve druhém 
a třetím volebním období pracuji v kontrolní komisi MR jako její předseda. 
 I když je ekologie a ochrana životního prostředí ústředním heslem Strany zelených, 
nechyběla v programu žádné politické strany. S realizací těchto programů to však bylo slabší. 
Proto jsem rád, že se to v posledním roce zlepšilo a předpokládám, že se situace bude 
zlepšovat i nadále. 
 Jako velký problém také vidím čistotu českých měst, naše nevyjímaje. Samozřejmě 
vše začíná u peněz, kolik bude možno z rozpočtu města vyčlenit na údržbu, čistotu atd., ale 
mnoho mohou pro vhled prostředí udělat občané sami. Třeba tím, že se nebudou vytvářet 
nepovolané skládky, předměty, které již nepotřebujeme, můžeme odvézt v Trutnově  
do sběrného dvora firmy Transport na Polské ulici, kde se jich bez poplatku zbavíme. Své 
„miláčky“ budeme venčit na vyhrazených místech, a když se to stane jinde, tak to uklidíme. 
Každý by si měl vzít za své čistotu chodníků a okolí domu, kde žije. Myslím si, že je 
zapotřebí široké osvěty a že bychom měli začít u dětí, tam by hodně mohli pomoci učitelé. 
Město by mělo najít formu, jak podpořit ty, kteří se chovají ekologicky, a jak postihovat ty, 
kteří životní prostředí, čistotu a vzhled našeho města kazí. Do nového roku 2000 přeji všem 
Trutnovákům všechno nejlepší a hodně zdraví.“ 
 
Mezinárodní hokejové utkání dorostu ČR a Ruska 
 

     
 



     
 
 V rámci šestidenního soustředění hokejových reprezentantů ČR do 17 let sehráli naši 
dorostenci mezinárodní utkání. 20.12. nastoupili na trutnovském ZS s hokejisty Ruska.  
Po velmi dobrém výkonu zvítězili 6:1. Ani na tomto sportovním utkání nechyběl starosta 
Trutnova, který před utkáním srdečně přivítal diváky, kteří tradičně zaplnili halu a zahájil 
střetnutí vhozením čestného buly. Na závěr pak obdaroval nejlepší hráče z obou týmů.  
(O zdárný průběh utkání se hodně zasloužil HC Trutnov s předsedou Jiřím Hradeckým, 
ředitelem ZS.) 
 
Radniční listy z 20.12. 
 
 Co bylo mj. obsahem posledních Radničních listů z 20.12.1999? Popřání pěkného 
prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2000 všem občanům Trutnova  
od vedení města a pracovníků MěÚ. Informace o schůzce k výstavbě dálnice u starosty 
Trutnova. Z jednání městských orgánů. Lokalita Zahradní město (plynofikace). Zprávy 
odborů. Popisná čísla domů a názvy ulic v Trutnově. Zajímavosti o Galerii města Trutnova. 
Pohledy do minulosti (epitaf Kašpara Nusle v kostele HSM). Sportovní zprávy. Kulturní 
nabídka na leden 2000. 
 
 Poslední adventní koncert v Trutnově obstaralo 21.12. v KS B. Martinů hudební těleso 
ZUŠ Orchestra iuventatis pod vedením učitelky Jany Hylské. Ve vánočně laděném programu 
se představily flétnistka Šárka Škodová, houslistka Kateřina Fišarová, zpěvačky Jarmila 
Prpičová a Vlasta Kundrtová.  
 
Čestné občanství města Trutnova Ing. Gustavu Hillebrandovi 
 

     
 



     
 

      
 
 Slavnostní akt udělení čestného občanství města Trutnova se uskutečnil 22. prosince 
v 17 hodin v obřadní síni Staré radnice za účasti představitelů města a okresu a pozvaných 
hostů, přátel Ing. Gustava Hillebranda. Slavnost moderovala ředitelka DK Zina Rýgrová, 
recitací ji obohatila Alena Rodrová z GMT, hudebně žákyně ZUŠ v Trutnově. 
 K oslavenci a k přítomným, promluvil starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec. „Vážený 
pane inženýre, vážené dámy, vážení pánové. Setkáváme se dnes na tomto slavnostním místě, 
abychom vyjádřili svou úctu a obdiv člověku, který zasvětil dlouhých osm let života našemu 
městu, jeho rozvoji a prosperitě. Doba, ve které působil ve vedoucí funkci, rozhodně nebyla 
jednoduchá, hlavně v začátcích, kdy se společenskými změnami, vyvolanými přechodem 
totalitního zřízení k demokratickému, přišly systémové změny ve spravování veřejných 
záležitostí. Končila doba národních výborů, nastal čas samosprávného řízení, čas měst a obcí. 
Uplatňování demokratických přístupů a metod v řízení města naráželo v řadě případů na 
nepochopení jak volených zastupitelů, tak i řady státních úředníků. Změna kompetencí státní 
správy a samosprávy, to bylo to, co bylo nejen pro, do této doby všemocné státní úředníky, 
hořkým soustem, ale i pro nově konstituované samosprávné orgány výzvou. V Trutnově se 
podařilo tyto změny úspěšně zvládnout, a to především zásluhou prvního starosty města, 
zvoleného ve svobodných volbách v roce 1990, pana ing. Gustava Hillebranda. Po celou dobu 
působení ve funkci starosty se snažil vést zastupitele k demokratickým zásadám jednání, a to 
zcela bez závislosti na stranické příslušnosti. V dobách, kdy jsme o způsobu řízení a jednání  
o věcech veřejných neměli ani potuchy, uměl vždy poradit, debatu usměrnit a dovedl nalézt 
vždy přijatelná řešení. Viditelný rozvoj našeho města v období 1990-98 je také přímým 
důsledkem jeho způsobu vedení a řízení. Jistě mi dáte za pravdu, že Trutnov v této době 
přímo rozkvetl v pěkné podhorské město, na které můžeme být právem hrdi. 
 Městské zastupitelstvo se rozhodlo svým usnesením č. 1999-245 ze dne 30.11.1999 
udělovat lidem, kteří se zvlášť významným způsobem zasloužili o město Trutnov, nejvyšší 
městské vyznamenání – Čestné občanství města Trutnova. Prvním občanem, který byl 



navržen na tuto poctu a následně schválen MZ, byl právě první porevoluční starosta města – 
pan ing. Gustav Hillebrand. 
 Vzpomínám na jeho slova, kterými nás, nové zastupitele uváděl do funkce těsně  
po volbách. „Dámy a pánové, jestli si myslíte, že vaše jména budou zapsána zlatým písmem 
v pamětní knize, tak se hluboce mýlíte“. Měl pravdu, protože toto se opravdu nestává pouhým 
zvolením, toto se může stát pouze činy. Jsem osobně velmi rád, že jeho jméno zapsáno bude. 
 Vážený pane inženýre, dovolte mi, abych Vám osobně poblahopřál k získání čestného 
občanství našeho města a předal Vám pamětní list a klíč od městských bran. Pane starosto, 
děkujeme Vám. (Následoval zápis do Pamětní knihy Trutnova.) 
 Pohnutý Gustav Hillebrand pak poděkoval za udělenou poctu a požádal starostu  
Mgr. Adamce, aby na příštím zasedání poděkoval jeho jménem městskému zastupitelstvu. 
„Chci ujistit nejen městské zastupitelstvo, ale i Vás všechny, že si této mimořádné pocty 
velice vážím a cítím se jejím udělením mimořádně zavázán. 
 Vyznamenaný Gustav Hillebrand ve svém projevu vyjádřil vděčnost všem, kteří mu 
v jeho starostenské funkci pomáhali – především členům předchozích dvou zastupitelstev, 
členům komisí, pracovníkům MěÚ. Jmenovitě pak paní Műhlové a Matoušové. Velmi ocenil  
i občanskou podporu. Podle jeho názoru by mělo být příště uděleno čestné občanství Trutnova 
Václavu Havlovi jako člověku, který v Trutnově žil a pracoval a za činy, které vykonal. 
 Závěrem svého projevu se Gustav Hillebrand filosoficky zamyslel nad současným 
stavem světa a společnosti a vyslovil přání, aby nová nadcházející doba měla více pokory  
a skromnosti. (Dodávám – po letech jeho blízkého poznávání – že sám tyto vlastnosti ve svém 
životě a práci měl.) 
 
Sněhu dost … 
 
 Zatím nejmenší nárůst chřipky zaznamenali v kraji zdravotníci na Trutnovsku. Počasí 
šetří ještě také i silničáře. I když sněhu přibývá (Vánoce budou zřejmě bílé), situaci zvládají. 
Ve městě jim hodně pomáhají i pracovníci TST. Úklid sněhu v ulicích ztěžují neukáznění 
řidiči při parkování na zakázaných místech a nerespektováním oznámení o úklidu. 
 
Divizní fotbalisté 
 
 Do roku 2000 vstoupí trutnovští divizní fotbalisté pod novým vedením. Dosavadního 
trenéra Ulitku vystřídá Josef Valkoun, hrajícím asistentem se stává Miloš Dvořák. Na podzim 
skončili na 9. místě, i když je od prvního v tabulce dělí jen čtyři body. Zimní příprava začne 
3. ledna 2000. 
 
Na závěr roku 1999 
 

     



 

         
 
 „S nastávajícím koncem roku přichází opět ten krásný čas vánočních svátků. 
Slavnostně osvětlené ulice a domy, výlohy obchodů, rušné vánoční trhy, stromky a kádě 
s kapry. Doba provoněná atmosférou tradic a lidské sounáležitosti, doba, kdy lidé mají k sobě 
blíž a kdy si uvědomují, že důležitější jsou i jiné hodnoty, než hmotné statky, peníze či moc 
… Jen několik málo dnů nás dělí od závěru roku 1999. Jaký bude ten příští, rok 2000, záleží 
jen na nás …“ uvedl závěrem starosta Mgr. Adamec. Zároveň osobně pozval trutnovské 
občany na slavnostní novoroční přípitek 31.12.1999. 
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