
1. Významné události v životě Trutnova chronologicky. 
 
Na prahu nového roku 2000 
 
 Ve svém novoročním projevu konstatoval prezident Václav Havel mj. nedobrý stav 
české společnosti a vyzval občany České republiky, aby začínající rok 2000 pojali jako čas 
změny politické kultury, kultury veřejného života a změny na stupnici hodnot. 
 
 Přechod magického roku přivítali i občané Trutnova klidně – nevyplnily se ani 
pesimistické předpovědi o zhrocení počítačů s přelomem letopočtu. 
 
 Ke vstupu do nového roku se vyjádřil v Radničních listech i trutnovský starosta  
Mgr. Ivan Adamec: „Každý novoroční přípitek provází nejen řada novoročních předsevzetí, 
která vyjadřují touhu po lepší budoucnosti či pozměně, ale také vždy konstatování: tak jsme 
zase o rok starší. 
 Rok v životě našeho města z hlediska historie znamená velmi málo. Řadu věcí  
se podařilo dotáhnout do konce, některé nakročit správným směrem. Něco také zaskřípalo, ale 
tak to chodí i v běžném životě. Co však považuji za zásadní změnu a posun dopředu, je postoj 
všech městských zastupitelů k řešení záležitostí našeho města. Koalici i opozici spojuje zájem 
o jeho rozvoj a i přes rozdílnost osobních i politických názorů se daří najít společnou řeč. 
V naší zemi tento stav zdaleka není obvyklý. Všem zastupitelům bych chtěl za tyto příkladné 
postoje poděkovat a je mým velkým přáním, aby jim vydržely co nejdéle.“ 
 
 Hodně zdraví a osobních úspěchů v novém popřáli občanům Trutnova na stránkách 
Radničních listů i zástupce starosty Mgr. Tomáš Hendrych, zástupkyně starosty Ing. Hana 
Horynová, tajemník MěÚ Bc. Zdeněk Nýdrle a všichni zaměstnanci MěÚ Trutnov. 
 
 Na oslavy přechodu nového roku připravila Agentura 2000 ve spolupráci s Městským 
úřadem Trutnov a Pilsner Urquell, a.s., Plzeň největší silvestrovskou párty ve východních 
Čechách Millenium 2000. Dělobuchům, světelným raketám a půlnočnímu megaohňostroji  
na Krakonošově náměstí předcházel od 21 hodin kulturní program, v němž mj. vystoupila 
trutnovská skupina Ice Protection a místní písničkář Pepa Lábus. Slavnostní vstup do roku 
2000 uzavřel společný novoroční přípitek. Účast se odhaduje na 8 000 osob. 
 
 Novoroční oslavy probíhaly ve všech částech města. O odstranění silvestrovského 
nepořádku se hned druhý den postaraly Technické služby (2,5 t odpadu). Klub českých turistů 
v Bohuslavicích oslavil silvestrovský svátek jinak – výšlapem na Čížkovy kameny  
nad poříčskou elektrárnou. 
 Klidný průběh silvestrovských oslav zajišťovala posílená služba městské i státní 
policie. 
 
Svobodný přístup k informacím od 1.1.2000 (zákon číslo 106) 
 
 Podle vyjádření starosty Mgr. Adamce se uvedením zákona č. 106 o svobodném 
přístupu k informacím do každodenní praxe mechanismus poskytování informací na 
trutnovské radnici nijak příliš nezmění. „Úřad se tomu nebránil ani v minulosti. Všem, kteří  
o informaci požádali, jsme vždy dle našich možností vyhověli. V předstihu jsme 
v poskytování zpráv internetem, kde zájemci naleznou usnesení MR a MZ, vyjádření komisí  
a další informace.“ 



 
ČR má 14 nových krajů 
 

1. lednem se rozdělilo území České republiky na základě Ústavního zákona  
na 14 vyšších územně správních celků. Královéhradecký kraj bude složen z okresů Hradec 
Králové, Rychnov n.Kn., Náchod, Trutnov a Jičín. Volby do krajských zastupitelstev budou 
na podzim – do té doby nebudou nové kraje vyvíjet žádnou činnost. 
 
První občánek roku 2000 
 

                                   
 
 První občánek města Trutnova, narozený v roce 2000, přišel na svět 2. ledna 
odpoledne – Pavlínka Serbousková. Na cestu do života dostala od MR příspěvek 5 000 Kč  
a od Sanatoria Dr. Jaroslava Bílka věcný dar v hodnotě 1 000 Kč. 
 
TJ Lokomotiva provozovatelem sportovišť 
 
 Od 1. ledna je jediným provozovatelem městských sportovišť, o které se dosud staraly 
Technické služby (fotbalové hřiště, atletický stadion, zimní lázně, nové letní koupaliště),  
TJ Lokomotiva Trutnov. Za symbolický pronájem 50 Kč ročně. Dosavadní jejich zaměstnanci 
dostali nabídku přejít pod nového provozovatele. MR si ponechala rozhodování o ceně 
vstupného. 
 
 Představitelé TJ chtějí mj. lépe využít zimní lázně – prodloužit otevírací dobu, zřídit 
v nevyužitých prostorách posilovnu a rehabilitační centrum. „V budoucnu se budeme moci 
pustit i do rozsáhlejších oprav městských sportovišť, protože na rozdíl od TS můžeme  
při jejich modernizaci využít dotace jednotlivých sportovních svazů,“ poznamenává k tomuto 
převodu tajemnice TJ Lokomotiva Margaret Gärtnerová. 
 
Zimní chodníky 
 
 I když máme v Trutnově už více než měsíc zimu, nejsou chodníky udržovány tak, aby 
na nich nedocházelo k úrazům. Přitom městská vyhláška č. 8/97 ukládá: „Vlastník 
nemovitosti (dům, pozemek), která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní 
komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém 
chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo 
v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi  
a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.“ 



 Nebezpečné převisy rampouchů jsou v Trutnově odstraňovány z frekventovaných míst 
za pomoci vysokozdvižné plošiny. 
 
 Zdražení v dopravě postihlo od 1. ledna i cestující v autobusech trutnovského 
dopravce OSNADO. „Ceny šly nahoru asi o pět procent,“ potvrdil obchodní ředitel firmy 
Martin Bělovský. 
 
Městská soc. zařízení se mění na příspěvkové organizace 
 
 Městská sociální zařízení, která dosud fungovala jako odloučené odbory radnice,  
se od ledna přemění na čtyři příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Ta jim umožní, 
aby peníze, získané na provoz, využívaly efektivněji než dosud. 
 
Dům kultury v lednu nabízí 
 
 Kulturní nabídka Radničních listů nabízela na leden tyto pořady: 
4.1. Divadlo Járy Cimrmana Němý Bobeš. ND, vstupné 230, 215 a 200 Kč. 
9.1. Veselé Ladovy pohádky. Kino Vesmír. Vstupné děti 15, ostatní 25 Kč. 
10.1. O strašně líném Honzovi (pro MŠ a 1. st. ZŠ). Nár. dům, 20 Kč. 
10.1. Akademie třetího věku: RNDr. R. Tásler – Toulky po již. ostrově N. Zélandu. ND. 
14.1. Zimní country večer. Hraje Pěna, provází Star West. ND, vstupné 50 Kč. 
16.1. Dětský karneval v Nár. domě. Vstupné děti 15, ostatní 25 Kč. 
18.1. Poslední ze žhavých milenců (divadelní předplatné). ND. Zbylé vstupenky 110 Kč. 
24.1. Akademie třetího věku: RNDr. Josef Štych – Finsko. Nár. dům. 
 

     
 
24.1. Z cest Afrikou. Večer pro hosta s Dr. Lad. Holubem. Nár. dům, 35 Kč. 
27.1. České klavírní kvinteto. Koncert Kruhu přátel hudby. KS B. Martinů. 60 Kč. 
27.1. Wabi Daněk a Miloš Dvořáček. Folkový koncert v ND. Vstupné 95 Kč. 
29.1. Jak zvládnout stres. Přednáška Ing. B. Hraběnka v sále církve Adventistů. 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.1. Divadelní ples na téma Plovárna roku 1900. Nár. dům, 110 Kč. 
 

     
 
9.-31.1. Výstava v kině Vesmír: Fotografie z cest (MUDr. Lad. Holub). 
 V lednu probíhal v recepci ND předprodej na předplatné představení tří amatérských 
divadelních souborů – z Úpice, Libice n. C. a z České Lípy. 
 Filmová představení zajišťuje denně kino Vesmír, v pátek a v neděli kino Hvězda – 
Zelená louka. 
 Koncert klavírní hudby (Haydn, Mozart, Beethoven) je připraven na 11.1. v hotelu 
Bohemia (F. Jirka). 
 
 Hned první letošní pracovní den přišlo na Úřad práce v Trutnově na 200 nových 
žadatelů o práci. 
 
Nové vedení divizních fotbalistů 
 
 Do roku 2000 vstoupí trutnovský divizní tým bez trenéra Ulitky. V jarní části divizní 
skupiny C vkročí FK Trutnov z deváté pozice pod vedením Josefa Valkouna a jeho asistenta 
Miloše Dvořáka. Náročná zimní příprava začne 3. ledna. První přípravné utkání s Rychnovem 
n. Kn. Se plánuje na 15. ledna. 
 
Muzeum Podkrkonoší Trutnov 
 
 V Muzeu Podkrkonoší probíhá ještě týden (do 9.1.) předvánoční výstava Od Barbory 
do Tří králů. 
 
Společnost Viamont 
 
 Železniční spojení z Trutnova do Svobody nad Úpou, které nyní zajišťuje společnost 
Viamont, prokazuje svou oprávněnost zejména v současném zimním období, kdy do Krkonoš 
přijíždí množství turistů a příznivců zimních sportů. 
 
Nový gynekologicko-porodnický pavilon otevřen 
 
 Od 6. ledna je už plně využíván nový gynekologicko-porodnický pavilon Státní 
oblastní nemocnice Trutnov. Patří nesporně k nejmodernějším lékařským pracovištím v ČR. 
Svým vybavením a kapacitou umožňuje až 1 000 porodů ročně. 
 



Open Air Music Festival 99 na ČT 1 
 
 Půlhodinový dokument z loňského srpnového Open Air Music Festivalu vysílala  
7. ledna Česká televize na 1. programu od 22.35 hodin. 
 
Útulek pro psy v lednu 
 
 Na počátku ledna se nachází v útulku pro psy 13 chovanců, o které se vzorně stará 
Zdeňka Moravcová. Zatím nepřibyli ti, které děti objevily pod stromečkem jako dárek, aby je 
zakrátko omrzeli. Ani silvestrovské dělbuchy je sem – vyděšené a utíkající – nezahnaly  
ve větším počtu. 
 
Muzeum Podkrkonoší v roce 2000 
 
 Muzeum Podkrkonoší Trutnov připravuje na rok 2000 řadu podnětných výstav,  
např. fotografie romantických krajin Jiřího Grunda (únor), velikonoční (březen), výstavu 
hasičské techniky (květen), fotografií z exotických cest Ctibora Košťála (červen), řemesel 
našich předků (červenec-srpen), o Tunisu (září-říjen), absolventských prací Umělecko-
průmyslové školy v Turnově. 
 
HC Trutnov 
 
 9. ledna začala nadstavbová část I. Východočeské hokejové ligy, v níž reprezentují 
Trutnov hokejisté místního HC. Žel, porážkou s Chrudimí 4:9. 
 
Galerie města Trutnova 
 

     
 
 Výstavu obrazů a kreseb Milana Bubáka a fotografií z Broumovska Karla Pfeiffera 
zahájil v Galerii města Trutnova 11. ledna PhDr. Vlastimil Havlík.  Zahájení hudebně 
zarámoval pianista František Jirka. 
 Současně byla otevřena expozice výběru z díla regionálních autorů. (Podrobněji  
v 8. kapitole kroniky.) 
 
 
 
 
 



Klub seniorů 
 

                                              
 
 První schůze Klubu seniorů v roce 2000 se uskutečnila 12. ledna v malém sále MěÚ. 
Besedovat s občany  přišli ing. Zd. Šmíd z Úřadu práce a náměstek přednosty OkÚ Lubomír 
Šorm. O čem se mluvilo? Co bude s poliklinikou, o připravované návštěvě předsedkyně 
Senátu Libuše Benešové, o přechodu pro chodce na Polské ulici u MBP, o dopravní situaci  
na Kryblici, o znečišťování města psy. (KS obětavě stále vede Miroslav Šafařík.) 
 
Regiontour 2000 
 
 Brněnské výstaviště patřilo od 13. do 16. ledna 9. mezinárodní výstavě turistických 
možností v regionech „Regiontour 2000.“ Na trutnovském stánku dostávali návštěvníci 
Sborník – Trutnovsko 2000, Katalog ubytovacích možností a další propagační materiály. 
Mottem trutnovské expozice bylo „dovolená v pohybu.“ V konkurenci 934 vystavovatelů  
z 22 zemí patřila k těm nejlepším. Více než půl hodiny v něm strávila známá herečka Chantal 
Poulain. O Trutnovsku profesionálně informovaly pracovnice OkÚ Trutnov. 
 
1.tisková konference starosty 
 

     
 
 První tisková konference starosty Mgr. Adamce v roce 2000 proběhla na MěÚ  
14. ledna. Zástupcům tisku byly podány informace z MR, z MZ a o dění ve městě. Tiskové 
konference, které se konaly i v loňském roce, se dobře vžily. Účastní se jich zpravidla celé 
vedení města. 
 
 
 



Nový disco klub v Horalu 
 
 Nový disko klub byl 14. ledna otevřen ve vinárně motelu Horal. Iniciátorem klubové 
činnosti je Jiří Kubeček, který hodně spolupracuje při programech s Rádiem Černá Hora. 
 
Miss Zdravotnické školy 
 

     
 
 14. ledna byla zvolena v Kulturním klubu Na Nivách Miss zdravotnické školy  
za početné účasti studentek. Z 10 účastnic prvních a druhých ročníků byla po absolvování čtyř 
disciplin – samostatné představení, volná disciplina, přehlídka plavek a večerních šatů – 
zvolena Veronika Neužilová jako Miss SZŠ. Titul Miss Sympatie získala Simona 
Neutrichová, druhou vicemiss se stala Andrea Špeldová. Všechny tři budou školu 
reprezentovat v celostátním kole v březnu v Ústí nad Labem. 
 
Návrh lokality nového divadla 
 
 V lednu (13.1.) projednávala MR návrh lokality pro umístění nového divadla 
v Trutnově. Alternativ se jeví pět: Rekonstrukce Nár. domu. Rekonstrukce kina Vesmír. Nové 
divadlo při ulici Na Nivách. Nové divadlo na náměstí Hraničářů. Nové divadlo mezi hotelem 
Patria a čerpací stanicí ARAL. 
 
Junioři SK Olfin Car–Vella Trutnov 
 
 Dobře si vedlo ve Světovém poháru 6 běžců na lyžích (všichni jsou absolventi 
sportovních tříd ZŠ Komenského) v Novém Městě na Moravě. Jsou to Bíman, Vrabec, 
Schreiber, Šretr, Vrabcová a Bachová. (Bíman závodí v současné době za Duklu Liberec). 
 
Kulturní cena města Trutnova 
 
 Jako již každoročně vyzval MěÚ občany, aby písemně oznámili jména kolektivů  
či jednotlivců, kteří výrazně přispěli v roce 1999 ke kulturnímu životu města v oblasti umění, 
zájmové umělecké činnosti, případně v dalších kulturně-společenských aktivitách. (KCMT 
může být udělena rovněž in memoriam.) Návrhy je možno podat do 31.1.2000 tajemnici 
kulturní komise I. Trávníčkové. 
 
 
 



Moderní informační technologie MěÚ 
 
 I v roce 2000 pokračuje trutnovská radnice v úsilí zavádět moderní informační  
a komunikační techniku. Loni bylo na nákup počítačů a programů vynaloženo 3,3 mil. korun, 
letos se počítá s dalšími 2 miliony. Občané budou moci moderní informační technologii ještě 
více využívat po otevření infocentra ve vestibulu Nové radnice (pravděpodobně v létě). 
 
Městská knihovna 
 
 V lednu připravila městská knihovna svým návštěvníkům zajímavé překvapení – 
panely v chodbě seznamují názorně s vývojem písma. 
 
Královská věnná města 
 
 20. ledna se sešli ve Vysokém Mýtě zástupci 9 královských věnných měst a dohodli  
se na vydání společného propagačního materiálu a na uspořádání putovní výstavy. Mezi města 
českých královen patří i Trutnov. 
 
Sponzorské dary ve zdravotnictví 
 
 K výzvě České lékařské komory vybírat od pacientů sponzorské „dary“ se nepřipojil 
žádný ze smluvních lékařů VZP v Trutnově. Vybírání peněz v hotovosti není v souladu  
se zákonem a je v zásadě i nemorální.  Od výzvy se distancuje i Soukromé sanatorium  
Dr. Jaroslava Bílka. 
 
Sněhová kalamita (SÚS) 
 
 I když sněhová kalamita (husté sněžení, vichr) hrozila 21. ledna ochromením dopravy, 
pracovníci Správy a údržby silnic Trutnov se s přívalem sněhu dobře vypořádali. 
 
Dar Kojeneckému ústavu 
 
 Kojenecký ústav v Trutnově se dočkal 21.1. milého překvapení – 1 130 hraček  
a 4 600 Kč jako dar 7. třídy ZŠ v Komenského ulici. 
 
BK Loko Texlen 22.1. 
 
 Úvodní střetnutí v nadstavbové skupině A2 basketbalistkám BK Loko Texlen proti 
Kralupům vyšlo – zvítězily 79:60, i když hrály bez hvězdy Eriky Dobrovičové (přestup  
do španělské Vigo). Týmu Trutnova přišly dvě posily – Hartigová a Šantrochová. Jedná se  
i o Jarchovskou. 
 
FK Trutnov 
 
 Trutnovské divizní fotbalové mužstvo ukončilo náročné soustředění na Pomezních 
boudách. 
 
 



Boj o dálnici 
 
 „Rychlostní komunikace (tou chce vláda nahradit dálnici) nezapadá vůbec  
do dopravních koridorů Evropské unie. Degradovalo by ji to na silnici lokálního významu,“ 
zdůraznil předseda občanského sdružení za stavbu dálnice a trutnovský starosta  
Mgr. Adamec. 
 
Bude mít Trutnov divadlo? 
 
 Obyvatelé Trutnova budou mít příležitost vyjádřit se v anketě, zda je třeba vystavět 
v okresním městě divadlo nebo jiné víceúčelové zařízení. „Otázku chybějícího divadla 
otevíraly ve svých volebních programech téměř všechny kandidující politické strany. I když 
jsme s realizací nějakého projektu počítali nejdříve na konci volebního období, přistupujeme 
k problému tak trochu s předstihem, abychom byli připraveni,“ uvedl k otázce divadla v lednu 
starosta Mgr. Adamec. 
 
Škola bruslení pro dospělé 
 
 Hokejový klub HC Trutnov je připraven vyhovět požadavku dospělých a uspořádat 
pro ně školu bruslení, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců. Škola bruslení by byla 
určena pro muže i ženy od 15 let. Obsahovala by 10 lekcí jednou až dvakrát týdně  
ve večerních hodinách – jedna lekce by trvala 60 minut. Poplatek za všech 10 lekcí by činil 
200 Kč. Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 31. ledna. Minimální počet přihlášených 
pro pořádání kurzu je 50 zájemců. 
 
Dny otevřených dveří Olfin caru 
 

     
 
 Dny otevřených dveří autosalonu Olfin car Na Bojišti proběhly ve dnech 24.-30. ledna 
s programem: 1. prohlídka nového areálu. 2. mimořádná cenová nabídka vozů. 3. servisní 
prohlídky vozů zdarma. 4. předváděcí jízdy. 5. občerstvení. (Slavnostní otevření autosalonu 
VW se konalo 28. ledna). 
 
Supermarkety 
 
 Problémem trutnovských supermarketů jsou podle názorů městské policie krádeže 
zboží – ani ne tak dospělými. Spíše dětmi do 15 let – podle zákona nepostižitelných. 
S prevencí se začíná se zpožděním – měla předcházet otevření těchto obchodních domů. 



Galerie města Trutnova 
 

     
 
 Hudební večer skupiny Holub na střeše (kytara, zpěv) se uskutečnil 27. ledna trochu 
nezvykle v prostorách Městské galerie Trutnov. Byl to už IV. Hudební večer v galerii. 
 
Okresní soud 
 
 Okresní soud v Trutnově je podle sdělení JUDr. Ireny Šolínové z ledna (ta byla 
pověřena ministrem spravedlnosti) personálně nedostatečně obsazen – nejhůře ve východních 
Čechách. Ze 17 soudců chybějí 3. Na jednoho soudce připadá v průměru nad 200 případů  
(u dobře obsazených soudů asi 100). Jako i jinde je i v Trutnově problémem soudnictví délka 
projednávání (ovlivnění počtem soudců), délka trestů. Soudce však musí jednat podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí. 
 
Mistrovství ČR v karate 
 
 Na mistrovství ČR v Kopřivnici obhájil trutnovský karatista Petr Stehlík loňský titul 
mistra ČR ve váhové kategorii do 75 kg juniorů. Vybojoval si účast na mistrovství Evropy 
v únoru ve slovinském Celje.  
 
Festival umělecké činnosti dětí 
 
 Po trutnovském okrskovém kole Festivalu umělecké činnosti, v němž prokazovaly své 
pěvecké a recitační schopnosti děti ve věku od 6 do 15 let, proběhne okresní kolo opět 
v DDM při 4. ZŠ R. Frimla 22. a 23. února. 
 
Počasí koncem ledna 
 
 Silný vítr, který zuřil poslední lednový den v Krkonoších (na Sněžce v nárazech 
dosahoval rychlosti až 140 km za hodinu) kupodivu větší škody v lesích nezpůsobil. Také 
Trutnovu se jeho řádění vyhnulo. 
 
 
 
 
 



Stoletý občan Otokar Jirsa 
 

     
 
 30. ledna oslavil trutnovský občan Otokar Jirsa významné životní jubileum – dožil se 
100 let. Blahopřát mu přišel do Domu s pečovatelskou službou na Kryblici i starosta  
Mgr. Ivan Adamec a zástupci Pilníkova, kde léta pan Jirsa žil. 
 
„Trutnovská patnáctka“ 
 
 Letošní lyžařskou Trutnovskou patnáctku na „parafráze“ v parku málem ohrozila 
katastrofální nepřízeň počasí – liják v noci na 30. ledna. V neděli ráno se předem perfektně 
upravené lyžařské tratě musely nově „z gruntu“ upravit. Na 200 běžců na lyžích všech 
věkových kategorií od nejmladších žákyň a žáků až po juniory a dospělé absolvovalo závod 
od 1 do 15 km. Pořadatelem byl klub Olfin Car-Vella. 
 
Svaz nuceně nasazených 
 
 Do května by se – podle sdělení OV Svazu nuceně nasazených měli přihlásit všichni 
totálně nasazení.  Registrace bude podkladem pro konečný soupis k uplatnění nároku  
na odškodnění. 
 
K slovnímu hodnocení na školách 
 
 Slovní hodnocení namísto tradičního vysvědčení dostali letos někteří žáci ZŠ 
v Komenského ulici – bylo to poprvé. „Máme tu specializované třídy, které navštěvují žáci 
s některými vývojovými poruchami učení. Ti mají podle zákona možnost slovního hodnocení, 
které bylo zatím provedeno u třech dětí, jež získaly doporučení z poradny ,“ uvedl ředitel této 
školy Roman Hásek. (Rodiče s tím vyslovili souhlas.) 
 Podle pracovníků krizového centra RIAPS může nepřiměřená reakce na známky 
vyvolat u dětí neurotické poruchy. 
 K obecnému zavedení slovního hodnocení se však většina škol stará spíše odmítavě. 
 
Nezaměstnanost v lednu 
 
 Úřad práce v Trutnově zaznamenal k 31. lednu 4 061 uchazečů o zaměstnání a míra 
nezaměstnanosti v okrese tak činí 7,03 % oproti konci roku (6,85 %). 
 Na Trutnovsku se přírůstek nezaměstnaných zpomalil. Lednový je slabší než  
před rokem. 



 Jak se projevila loňská transformace Siemensu na nezaměstnanost v Trutnově? 
V první fázi (podle vyjádření ředitele Úřadu práce ing. Zd. Šmída) bylo avizováno propuštění 
sta zaměstnanců, ale nakonec naprostou většinu z nich se podařilo umístit ve vnitřním areálu 
nástupnických i stávajících firem. Roste potřeba specialistů. 
 V rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo v lednu umístěno 38 uchazečů ve veřejně 
prospěšných pracech, organizovaných na základě dohod s obcemi a charitativními 
institucemi. Do rekvalifikace bylo zařazeno 54 uchazečů. Odborná praxe byla zabezpečena 
pro 55 absolventů SŠ a VŠ. 
 Ve spolupráci s institucí Most k životu se připravuje speciální poradenství  
pro jednotlivé skupiny klientů – letos by jím mělo projít na 200 osob. 
 
Matriční události 
 

     
 
 V lednu se v Trutnově narodilo 39 dětí, z toho 9 místních. Dalších 7 trutnovských dětí 
se narodilo v jiných městech. Uzavřeno bylo 8 sňatků. Diamantovou svatbu oslavili 20.1. 
manželé Sokolovi, zlatou 22.1. manželé Semerádovi. Další diamantová svatba manželů 
Kunových proběhla 30.1. 
 V lednu zemřelo v Trutnově 46 lidí, z toho 28 našich spoluobčanů. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích  
29 trutnovských občanů s kytičkou a dárkem. 
 
Radniční listy 
 
 Městské noviny Radniční listy vyšly 31. ledna s dodáním do všech trutnovských rodin. 
Informovaly o jednání MR a MZ (přestavily zástupce starosty Mgr. Tomáše Hendrycha),  
o činnosti jednotlivých odborů MěÚ, o připravovaných investičních akcích, o Akademii 
třetího věku, o připravovaných kulturních a společenských akcích v únoru, o provozu 
sportovních zařízení kromě dalších zpráv o životě města. 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 



Kulturní nabídka Radničních listů na únor 
 
Co připravil Dům kultury na únor? 
3.2. Pavla Břínková a Jan Ježek – Láska v operetě a muzikálu. Vstupné 140 – 100 Kč. 
5.2. Okresní taneční soutěž kategorie E. Nejlepší z tanečních kurzů 99. Děti 10 Kč, ostatní  
25 Kč. 
7.2. Akademie třetího věku. Zd. Trnka: „Z české literatury.“ 
7.2. Jan na dovolenou? Mgr. J. Potůček v prvním z „Pondělních koktejlů.“ 40 Kč. 
8.2. Klavírní koncert americké hudby. Frant. Jirka. Hotel Bohemia. 
9.2. Jak se zachraňuje Země? (Věnováno ekolog. výchově). Divadlo Piškot Praha, 20 Kč. 
11.2. Ples gymnázia. 
12.2. Zimní radovánky. Zábavné odpoledne nejen pro děti. PKS Bojiště. (DK a TKS a.s.). 
12.2. Ples M-ČČK. Mládež ČČK. Vstupné 60 Kč. 
13.2. Krakonoš a trpaslíci. Pohádkový čtyřlístek. Kino Vesmír. Děti 15, ostatní 25 Kč. 
17.2. Janáčkovo kvarteto. Koncert Kruhu přátel hudby v KSBM. 60 Kč, studenti 40 Kč. 
17.2. Natěrač (divadelní předplatné – vstup na průkazky, ostatní 110 Kč). 
18.2. Valentýnský country večer. Hraje Pěna, provází Star West. Vstupné 50 Kč. 
19.2. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořádá Klub filatelistů v Klubu důchodců. 
19.2. Ženský boj (1. představení v rámci předplatného amatérského divadla). Účinkuje 
Divadlo Al. Jiráska Úpice. Vstupné mimo předplatné 65 Kč. 
21.2. Akademie třetího věku. Mgr. J. Jakl: Hradec Králové – metropole vých. Čech. 
21.2. Jana Paulová: Cesty (večer písniček a vyprávění). Vstupné 85 Kč. 
21. a 22.2. Nápad myšky Terezky. Divadlo Matěje Kopeckého Praha. Vstupné 20 Kč. 
23.2. Žákovské vystoupení. ZUŠ Trutnov v sále ZUŠ na Krakonošově náměstí. 
24.2. Bravo! Bravo! Donu Quijotovi. Divadlo klaunsky Brno. Vstupné 20 Kč. 
24.2. Hudební pohádka (na motiv pohádky H. CH. Andersena Malá mořská víla – účinkují 
děti 2. cyklu literárně-dramatického oddělení ZUŠ, sál ZUŠ ve Školní ulici. 
25.2. IV. Reprezentační ples cestovatelů. Cestovní kancelář Klíč, s.r.o. Vstupné 129 Kč. 
26.2. Burza kartiček. Výměna – prodej – koupě. Vstupné 7 Kč, 100 Kč pro prodejce kartiček. 
26.2. Řeznický bál. 
1.-29.2. Výstava obrazů Ivy Sionové Kaláškové ve foyer kina Vesmír. 
 Všechny uvedené pořady jsou kromě těch, které se konají v jiných kulturních 
zařízeních, v Národním domě. 
 
 V Moby Dicku mohou v únoru návštěvníci zhlédnout: 
11. a 12.2. Go Go víkend (tanečnice Go Go, Streep show). 13.2. Berentzen párty. 19.2. 
Discoshow 2000. 25.2. Go Go víkend. 26.2. Večer s Jim Beam. (Jde o diskotékové pořady – 
na některé mají ženy vstup zdarma. Rovněž uvítací nápoj.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Národní dům 
 

                                       
 
 Od února už halí zadní část Národního domu lešení. Začalo se s několikamilionovou 
rekonstrukcí u příležitosti podzimního 100. výročí ND. 
  
Fotosoutěž a korespondenční soutěž 
 

Město Trutnov spolu s Domem kultury vyhlásily začátkem února dvě soutěže – 
fotosoutěž „Trutnov na přelomu tisíciletí“ u příležitosti 740. výročí založení města (uzávěrka 
soutěže 30.9.) a korespondenční soutěž „Známe své město“ (otázky a odpovědi  
ve 3 měsíčních kolech). 
 
Hotel Grand v konkursu 
 
 Od počátku února je uzavřen komplex Grand hotelu na Krakonošově náměstí včetně 
bistra Andrea a restaurace Palmovka. Krajský soud v Hradci Králové prohlásil kvůli 
dlouhotrvajícím firemním závazkům na podnik Zdeňka Soumara konkurs. Po provedené 
inventuře a soupisu majetku by měla být restaurace s bistrem otevřena, následně má být 
v provozu i hotelová část budovy. 
 
Zápisy prvňáčků 
 
 Od února probíhají zápisy do prvních tříd na trutnovských základních školách. ZŠ  
při nich informují rodiče o aktivitách, které žákům  umožňují. 
 
Pozdní restituce 
 
 Až po letech se dočkala restituenta Milena Bartošová z Jaroměře vinou liknavosti 
jejího právního zástupce navrácení domu v Trutnově. MZ se rozhodlo nabídnout nárokový 
dům v hodnotě 1,6 mil. Kč za 277.100 Kč (tato částka zahrnuje náklady státu na opravu domu 
a daň z převodu nemovitosti). Dům kdysi patřil jejímu otci M. Roubíčkovi, pracovníku 
trutnovského Sokola, který zemřel v koncentračním táboře. 
 Tři žádosti bezúročné půjčky, kterým zaměstnavatelé už více než dva měsíce 
nevyplácí mzdu, MZ zamítlo. Dva žadatelé z nich nesplnili všechny požadované podmínky. 
Deset tisíc korun nedostane ani rozvedená matka dvou dětí. K jejímu případu se vyjádřil 
starosta Mgr. Adamec. „O vyplácení půjček by se měl postarat stát, který pouze přehazuje 



horký brambor na někoho jiného. Je to systémově špatná věc…“ Půjčené peníze se musí vrátit 
státu. Zůstává riziko, když dlužníci úvěr nesplatí. Jak potom vymáhat dvouletou půjčku  
od případných neplatičů. 
 
Čipové parkovací karty 
 
 Kromě standardního placení mincemi je od února možnost využít na všech 
parkovacích automatech čipových karet. Tyje možno zakoupit na Městské policii Trutnova  
za 750 Kč. Výrobní cena – hodnota karty je 250 Kč (tato částka bude placena jako záloha 
proti ztrátě a při nepoužívání karty bude vrácena). Hodnota karty pro parkování je 500 Kč.  
Po vyčerpání této hodnoty na parkování po celém území města Trutnova v parkovacích 
automatech bude do této hodnoty, po zaplacení částky 500 Kč, znovu aktivována (dobita). 
 
O dotacích pro zemědělce 
 
 Seminář pro zemědělce o získávání dotací pro podporu méně příznivých oblastí  
a na údržbu krajiny se konal 2.2. na OkÚ v Trutnově. Na 200 účastníků se dozvědělo  
od ředitelky Územního odboru Ministerstva zemědělství v Trutnově Markéty Ertnerové, jak 
možno dotaci získat. Loni bylo v regionu Trutnovska poskytnuto dotací pro 39 000 ha půdy 
(je jí tu však kolem 50 000 ha). Semináře se zúčastnili jak soukromí zemědělci, tak i drobní 
zemědělci. 
 
Problémy autodopravců 
 
 Poslanecká sněmovna neschválila začátkem února návrh novely zákona o silniční dani, 
která měla být snížena o 5 až 10 %. Nespokojenost vyjádřil i jednatel společnosti Transak 
Trutnov Leon Wlotzko: „Považuji tento a další kroky za likvidaci menších dopravních firem. 
Náklady jsou dnes neúměrně vysoké. Když se sečtou úhrady za zákonné pojistky, dálniční 
známky, silniční daň a zdražení nafty, člověk zaplatí začátkem roku kolem milionu korun.  
Na reprodukci vozového parku firmy nemají peníze a pohybují se doslova „na hraně.“ Cenu 
dopravy přitom nikdo zvednout nechce. Je to živelný boj o přežití.“ 
 
Výstava fotografií Jiřího Grunda v Muzeu Podkrkonoší Trutnov 
 

                                       
 
 Vernisáž výstavy fotografií Jiřího Grunda proběhla 3. února ve výstavních prostorách 
Muzea Podkrkonoší. Potrvá do 27. února. Název výstavy „Romantická krajina“ je zajímavě  
a hodnotně podpořen řadou zdařilých fotografií, zachycujících krkonošskou přírodu a krajinu 
v různých ročních obdobích a denních dobách. 



Masarykův dům – poliklinika? 
 
 Plány rekonstruovat Masarykův dům v Palackého ulici na polikliniku (dosavadní 
v bývalém OÚNZ u Špitálského mostu) vzaly za své tím, že Rodinná záložna a úvěrní 
družstvo Moravské Budějovice odstoupilo (muselo po krachu kampeliček) od dohodnuté 
přestavby. Ta by si vyžádala kolem 18 milionů korun. Město bude proto hledat nového 
investora pro realizaci této pro zdravotnictví důležité akce. 
 
Zřícení hradeb v Hlubokém Příkopu 
 

     
 
 Ke zřícení hradeb v Hlubokém Příkopu došlo 4. února. K opravě dojde ještě letos 
patrně na podzim. 
 
Sdružení královských věnných měst 
 
 „Cílem nově vytvořené uskupení devíti královských věnných měst (patří mezi ně  
i Trutnov) je, aby občané poznali města, věnovaná královnám. K tomu také budou směřovat 
naše společné aktivity, jako například vydávání propagačních materiálů či pořádání různých 
akcí – sportovních, kulturních a společenských,“ zdůraznil na ustavující schůzce místostarosta 
Trutnova Mgr. Tomáš Hendrych. Sdružení by mělo svými iniciativami také více přilákat 
turisty. (Královská věnná města jsou Vysoké Mýto, Polička, Chrudim, Hradec Králové, Nový 
Bydžov, Mělník, Jaroměř, Dvůr Králové a Trutnov). 
 
 4.2. vypsala MR výběrové řízení na místo kontrolora MěÚ a vedoucího oddělení  
pro styk s veřejností. Termín přihlášek zájemců do 29. února. 
 
Rekonstrukce ZŠ Komenského 
 
 Na tiskové konferenci 4.2. informoval starosta Mgr. Adamec mj. o připravované 
rekonstrukci ZŠ v Komenského ulici (je z roku 1959, morálně už opotřebovaná) 
s předpokládaným nákladem 125 mil. korun (včetně velké sportovní haly).  
 
Varšava 
 

O přestavbu hotelu Varšava projevují zájem dva podnikatelské subjekty – jeden 
z Hradce Králové, druhý z Řecka (ale Čech). 

 



Taneční soutěž 
 

     
 

Okresního kola taneční soutěže kategorie E 5. února v Národním domě (koná se už  
20 let, z toho 8x v Trutnově) se zúčastnilo 22 párů. První tři místa s postupem do finále 
v Jičíně zaujali trutnovští tanečníci. 
 
BK Loko Texlen 
 
 Trutnovské ligové basketbalistky BK Loko Texlen si vedou dobře. 5.2. porazily 
v Praze družstvo Mottl Glas 87:62. Posila Jarchovská splnila předpoklady – takovou hráčku 
Trutnov potřeboval. Trutnov vede skupinu A2. 
 
HC Trutnov 
 
 Hokejistům Trutnova v I. VČ lize se už tak nevede. Jsou na 6. místě osmičlenné 
tabulky se 4 body. 
 
Klub seniorů 
 

     
 
 Velkou část malého sálu MěÚ zaplnili 9.2. účastníci schůze Klubu seniorů.  
Z 12 pozvaných členů MZ jich přišlo 6. Tradičně byl přítomen i starosta Mgr. Adamec a jeho 
zástupkyně Ing. Horynová. Přišel i tajemník Bc. Nýdrle a dva členové MR –  
MUDr. J. Kochan a J.Greňová. Na programu byla mj. situace na trutnovských školách 
(informovali jejich ředitelé) a personální situace na MěÚ. 



 K ní se vyjádřil tajemník MěÚ Bc. Nýdrle. I když byla dokončena optimalizace počtu 
pracovníků (loni jich bylo propuštěno 6 a 2 odešli do důchodu), nyní vzniká potřeba vytvoření 
některých nových funkcí. Např. při naplňování novelizovaného živnostenského zákona budou 
úředníci nuceni pozvat k jednání přes 7 000 podnikatelů a přeformulovat s nimi předmět 
podnikání. 
 Ve vestibulu MěÚ bude zřízena inforecepce, kde budou občané získávat potřebné 
informace a rady, kam se mají se svým problémem obrátit. K dispozici budou mít i počítače 
s webovými stránkami města. Vybudování inforecepce je technicky v uvedeném prostoru 
velmi náročné. 
 
Problém psích exkrementů v ulicích 
 
 Únorová obleva odkryla mnoho špatného, co sníh zakrýval. Problémem nejen 
hygienickým, ale i estetickým jsou psí výkaly. Platí to především o Horní a Dolní Promenádě 
a o sídlištích. Je to vina především majitelů, kteří je tu venčí, a odpad, i když mají od města 
zdarma igelitové sáčky, neodklidí. Pokuty občas udělované městskými strážníky nejsou dost 
účinné. Vylepšení situace by mělo napomoci obstarání speciální mechanizace na uklízení 
psích exkrementů (pojízdný vysavač) v hodnotě 170 000 korun. Jeho zakoupení schválila MR 
10.2. (vyzývací řízení na dodávku). 
 
Upravené vodné a stočné (VAK) 
 
 Letošní nárůst cen vodného a stočného postihl i Trutnov – ovlivněno zejména 
stoupajícími náklady vodohospodářů i (na první pohled nelogickou) nižší spotřebou. 
V Trutnově budou platit domácnosti i podniky za vodné a stočné jednotnou cenu – 24,43 Kč. 
Pro domácnosti je to zvýšení o 8 %, pro organizace naopak snížení o 5 %. 
 
 Dvanáctičlenný divadelní soubor v nevelké Lhotě, která je součástí Trutnova, 
dokazuje svou činností, že se dá i ve skromných podmínkách kulturně žít a vyžívat. Svědčí  
o tom už několik s chutí zahraných jednoaktovek, převážně před vlastním publikem ve Lhotě. 
Žákům ZŠ v Gorkého ulici se úspěšně představili hrou Čert a Káča. 
 
„Zimní radovánky“ 
 

     
 
 Přes nedostatek sněhu se i letošní Zimní radovánky 12.2. v areálu Na Bojišti vydařily. 
Do různých zábavných soutěží (přetahování lanem, střelba hokejkou na branku, házení 
kroužků na tyč, nošení dětí na zádech aj.) se zapojili i zúčastnění rodiče. (Pořadatelem byl DK 
a Kulturní a sportovní a.s.). 



Obrazy Ivy Sionové v kině 
 
 Po celý únor budou zdobit vstupní halu kina Vesmír obrazy Ivy Sionové z Poličky.  
Ta při tvorbě svých obrazů používá ne štětce, ale jen své prsty. 
 
Bouřlivá diskuse na MZ 15.2. 
 
 Věcný a poklidný průběh jednání MZ 15.2. narušil svým výrokem poslanec KSČM 
Mir. Petira, když označil privatizaci bytového fondu v Trutnově za rozkrádání obecního 
majetku. Šlo o prodej čtyř paneláků včetně stavebních parcel na sídlišti Šestidomí. Uvedeným 
výrokem se cítil starosta i většina zastupitelů silně dotčena – svá slova M. Petira ničím 
nedoložil při opuštění jednacího sálu, ani při návratu do něj. Všechny navrhované prodeje 
majetku byly vždy většinou hlasů schváleny. Petirou napadený prodej MZ 15.2. jednoznačně 
schválilo, i zástupci poslaneckého klubu KSČM. 
 
Zveřejňování městských dlužníků 
 
 Zveřejňování seznamu dlužníků, kteří dluží městu více než 50 000 Kč odsouhlasilo 
MZ 15.2. Do týdne by se jejich jména měla objevit i na internetu. „Zveřejnění na internetu 
způsobí dlužníkům větší ostudu než pravidelné vymáhání dluhu probírané na zastupitelstvech, 
na něž se přijde podívat jen pár lidí,“ zdůraznil starosta Trutnova Mgr. Adamec. 
 
 Svátek sv. Valentýna, den zamilovaných, se projevil i v Trutnově 14. února zvýšeným 
prodejem květin a různých suvenýrů. Tato tradice se u nás rozšířila až po listopadové 
revoluci. 
 
Hokejisté Trutnova vítězí nad Novým Městem 
 
 V předposledním utkání se střetli 16.2. trutnovští hokejisté s Novým Městem  
a podařilo se jim poprvé toto silné mužstvo porazit po bojovném a kolektivním výkonu 4:3. 
 
ODS – nový předseda 
 

     
 
 Na místním sněmu ODS v Country clubu Bonanza za účasti senátora Vlastimila 
Šubrta a poslance Josefa Krejčího bylo zvolen 17.2. za dosavadního předsedu Josefa Chvoje 
(zdravotní a časové problémy) nový předseda. Stala se jím žena – Jindřiška Greňová. 



 Po skončení stranického jednání proběhla beseda občanů se stínovým ministrem 
zemědělství Miroslavem Kučerou. 
 
BK Loko Texlen 
 
 Prvoligové trutnovské basketbalistky se staly 17.2. po vítězství v Kralupech 84:70 
vítězkami nadstavbové skupiny A2 – již tři kola před jejím koncem. Jejich soupeřem  
pro čtvrtfinále je Lachema Brno. 
 
Změna vyhlášky o poplatku ze vstupného (DK) 
 
 Vyhlášku o místním poplatku ze vstupného změnilo MZ 15.2. tak, že bude pro akce 
DK napříště prominut. Odstranil se tak nelogický stav: DK odváděl na jedné straně určitou 
finanční částku městu, na straně druhé město jako zřizovatel poskytuje DK provozní dotaci. 
Dochází tak ke zbytečnému koloběhu financí. 
 
Curling 
 
 Prvenství v letošním ročníku oblastního přeboru v curlingu získaly ženy 1. KCK 
Trutnov. 
  
 Akce městské policie na zmapování míst pobytu 6 trutnovských bezdomovců (z toho  
2 ženy) – vyznačovala se množstvím okolo soustředěných odpadků, které byli donuceni 
odklidit, je patrně znechutila tak, že z města odtáhli jinam. 
 
Poskytování informací občanům 
 
 Nějaký informační nával občanů, vyvolaný zákonem o poskytování informací,  
se na MěÚ neprojevuje. Ceník vyvěšený v radnici přesně určuje, kolik za kterou informaci 
občan zaplatí. Kromě speciálních informací většinou nic nebo pár korun – záleží na tom, kolik 
si vyžádaly odborné práce, kolik hodin. 
 
 Po poklesu onemocnění chřipkou mohla být i na Trutnovsku koncem února odvolána 
hygieniky omezující opatření, i když tu ještě na 100 tisíc lidí připadá 2 000 nemocných. 
 
Výstava Zb. Šance a R. Brůnové v Galerii města Trutnova 
 

     



 Od 22. února vystavuje v Galerii města Trutnova fotograf Zbyněk Šanc své práce, 
převážně v barevném provedení, zachycující krajinu Podkrkonoší, oblast Adršpašsko-
teplických skal i světových velehor a amerických národních parků. Svou výstavu nazval 
Proměny krajiny. 
 Druhou vystavující je Radka Brůnová. Její výběr 12 abstraktních pláten je z cyklu 
Samota není osamělost. Je to vůbec první samostatná výstava této malířky. 
 Úvodní slovo k výstavám pronesli Ctibor Košťál a ředitel GMT Karel Shrbený. 
Zahrálo Jazzové trio Honzy Přibila. 
 
Jaromír Jágr – dar Společnosti Duha 
 
 Hokejisté, hrající v zámoří v nejkvalitnější soutěži světa NHL, podporují i trutnovskou 
společnost Duha, Nadaci pro děti, postižené mozkovou obrnou. Jaromír Jágr, který obdržel 
Pearsonovu trofej jako nejužitečnější hráč NHL s odměnou 10 000 dolarů, je prvním hráčem, 
který ji věnoval mimo USA, právě trutnovské společnosti Duha, ve prospěch projektu 
„Nemysli jen na sebe“ (už na podzim 1999). 
 
HC Trutnov 
 
 Koncem února dohrávají v poklidu sezónu hráči HC Trutnov – jsou na 6. místě  
s 8 body. V posledním zápase v domácí hale uhráli s Jaroměří remízu (4:4). 
  
Příprava benefičního zápasu 
 
 Už dnes se těší trutnovští příznivci hokeje na benefiční zápas, který se uskuteční  
18. března. Jím uzavře Společnost Duha, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, první 
rok projektu Nemysli jen na sebe. V hokejovém zápase nastoupí umělecké i sportovní hvězdy. 
 
Psí útulek 
 
 Problém toulavých psů se i v Trutnově daří postupně řešit. Hodně k tomu přispělo 
zřízení psího útulku. V současné době sem přicházejí (odchyt provádějí strážníci městské 
policie) toulaví psi ze sídlišť Zelená Louka, kteří se tu objevují hladoví a opuštění vinou 
nesvědomitosti a bezcitu svých bývalých majitelů. 
 
BK Loko Texlen 
 
 Hráčky BK Loko Texlen hrají koncem února v dobré pohodě. Po vítězství v Kralupech 
84:70 porazily v Praze i družstvo Kompresory 87:60. V dalším prvoligovém střetnutí porazily 
doma (před 700 diváky, které v tomto zápase příliš neuspokojily) Strakonice 67:57. Tisící bod 
v trutnovském družstvu získala hráčka Jitka Ryklová. 
 
Kuželky 
 
 V místní kuželně se uskutečnil turnaj čtyřčlenných družstev O pohár předsedy SKP 
Trutnova na 100 hodů za účasti devíti týmů. Vítězem se stal SKP Trutnov výkonem 1 576 
poražených kuželek. 
 
 



Burza kartiček 
 
 Tradiční výměnná i prodejní burza kartiček se sportovní tématikou se konala 26.2. 
v malém sále Národního domu. A zájem neprojevují jen děti. 
 
Lesy a parky města Trutnova 
 
 Blížící se jaro mobilizuje činnost organizace Lesy a parky města Trutnova. Ta nemá 
na starosti jen zeleň v městských sadech, ale i hřbitovy nejen v Trutnově, ale i v přilehlých 
obcích. Vzhled centrálního trutnovského hřbitova by se zlepšil, kdyby se lidé více starali  
o hrobová místa. Problémem je stará německá část hřbitova, její udržování (pronájem 
hrobových míst nikdo neplatí). Velký zájem o vsypovou a rozptylovou loučku vyvolává 
úvahy o vybudování kolumbária pro ukládání uren. V březnu budou vykáceny staré kaštany  
a nahrazeny novými porosty. Vypálený altán na kryblické vyhlídce klade otázku jeho obnovy. 
Vandalové se podepisují i na zničených lavičkách v parku a na oplocenkách. Organizace má 
na starosti i lesopark o rozloze 140 ha. 
 
Radniční listy z 28.2. 
 
 Radniční listy z 28.2. přinášejí především informace z MR a MZ, představují Zdeňka 
Krčmáře, člena MZ a MR, informují o činnosti majetkového odboru MěÚ, o změně zákona  
o živnostenském podnikání, o akci „Březen – měsíc internetu“, o nabídce DDM, o Galerii 
města Trutnova, o Krakonošce, o sportovním dění (zimní sportování v MŠ, o plaveckém 
oddíle TJ Loko), o situaci psího útulku aj. Nabízejí rovněž, kam v Trutnově v březnu  
za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti. „Pohledy do minulosti“ dokumentují život 
Trutnova před 100 lety. 
 
Zdeněk Krčmář 
 
 Zdeněk Krčmář se narodil v roce 1966 v Trutnově. Vyučil se automechanikem, nyní 
pracuje v oblasti reklamy. Jeho velkým zájmem je country tanec. Před 12 lety patřil mezi 
hlavní zakladatele taneční skupiny Star West, která má dnes za sebou stovky vystoupení  
při různých kulturních příležitostech. Od voleb v roce 1998 /kandidoval za Živnostenskou 
stranu), pracuje v komisi bytové a pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu, je předsedou 
kulturní komise. Je přesvědčen – a snaží se to v praxi realizovat – že bez kulturních prožitků 
je člověk vždy o mnoho hodnotného ochuzen. 
 
Strana za životní jistoty 
 
 Členové a příznivci Strany za životní jistoty se sešli v Klubu důchodců Na Nivách 
k diskusi o problémech města – o rozšíření městské dopravy, o nutnosti zlepšit prostředí 
autobusového nádraží, o sále v HSM dříve hodně společensky využívaném aj. 
 
Nezaměstnanost v únoru 
 
 K 29. únoru se ucházelo na trutnovském okrese o práci 4 557 osob, z toho v oblasti 
Trutnov 3 037 (z celkového počtu na okrese 2 031 žen a 2 526 mužů). V únoru se nově jako 
uchazeči o zaměstnání evidovalo 528 občanů. Míra nezaměstnanosti na okrese činila 6,96 %, 



v oblasti Trutnov 8 %. Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 2 298 uchazečům o zaměstnání, 
tj. 50,4 % z jejich celkového počtu. 
 V Trutnově dosáhl počet nezaměstnaných výše 1 398, z toho 557 žen. Počet 
ekonomicky aktivních obyvatel činil 17 530. 
 
Únorové počasí 
 
 Zimní únorové počasí poznamenávaly nezvyklé zvraty. Meteorologové hodnotí únor 
ve srovnání s obdobím posledních 30 let jako teplotně silně nadnormální. 
 
Zkouška poplachových sirén 
 
 Při akustické zkoušce poplachových sirén 29. února ve 13.45 h houkalo na Trutnovsku 
84 sirén trvalým tónem po dvě minuty. 
 
Matriční události 
 
 V únoru se v Trutnově narodilo 55 dětí, z toho 20 místních (9 chlapců a 11 děvčat). 
Pět trutnovských dětí se narodilo v jiných městech. Uzavřeno bylo 7 sňatků, z nich byl jeden 
delegovaný z jiného matričního obvodu. 26. února oslavili ve Staré radnici manželé Jan  
a Růžena Voldánovi diamantovou svatbu. V únoru zemřelo v Trutnově 45 lidí, z toho  
15 spoluobčanů. Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích  
14 občanů s kytičkou a dárkem. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Kulturní nabídka na březen 
 
2.3. Hudební večer se skupinou Divadlo Folk-rock. Pořadatel: GMT a skupina Kaluže. 
V Galerii města Trutnova. Vstupné dobrovolné. 
3.3. 50. maturitní ples. Pořadatel: SLŠ Trutnov. Národní dům. 
4.3. Ples atletů: Pořadatel: oddíl atletiky Loko Trutnov. Národní dům. 
5.3. Byl jednou jeden drak. Pohádkový čtyřlístek. Nár. dům. Děti 15, ostatní 25 Kč. 
6.3. Jaro s kamarády (pořad pro 3.-5. třídy ZS). Pořadatel: ND. Vstupné 20 Kč. 
6.3. Akademie třetího věku. Přednáška RNDr. Vlad. Prouzy: Kréta a řecké ostrovy. Pořadatel: 
ČČK a DK. Národní dům. 
6.3. Expedice Monoxylon. Pondělní koktejl. Pořadatel: ND. Vstupné 40 Kč. 
7.3. Klavírní koncert – L. van Beethoven Sonáta D dur. Vystoupí Fr. Jirka. Pořadatel: hotel 
Bohemia – Firma C.M.S., s.r.o. Restaurace hotelu Bohemia. 
7.3. Marta Kubišová – recitál „Nechci být ta druhá.“ Pořadatel: DK. ND, 125 Kč. 
8.3. Žákovské vystoupení. Pořadatel: ZUŠ. Sál ZUŠ na Krakonošově náměstí. 
8.3. Janáčkovo kvarteto. Náhradní termín za zrušený únorový koncert KPH. Pořadatel: DK. 
Koncertní síň B. Martinů. Vstupné 60 Kč, studenti, děti 40 Kč. 
9.3. Vyprávění starého stromu (pro MŠ, 1. a 2. tř. ZŠ). Divadlo Matěje Kopeckého. Pořadatel: 
DK. Vstupné 20 Kč. 
11.3. Country bál. Pořadatel: DK. Národní dům. Vstupné 120 a 100 Kč. 
12.3. Poker bez esa. Předplatné profesionálního divadla. Pořadatel: DK. Zbylé vstupenky  
110 Kč. 
14.3. Jiří Kristen: Obrazy. Pořadatel: Galerie Lada. V Galerii Lada. 
18.3. Country bál. Pořadatel: DK. Národní dům. Vstupné 120 a  100 Kč. 
19.3. Dětský country bál. Pořadatel: DK. Národní dům. Vstupné děti 15, ost. 25 Kč. 
20.3. Akademie třetího věku. Přednáška PharmDr. P. Řádka: Léčivé rostliny. Pořadatel: ČČK 
a DK. Národní dům. 
20.3. Mexiko a Střední Amerika. Pondělní koktejl. Pořadatel: DK, ND, vstupné 40 Kč. 
21.3. Samuel Fritz.  Setkání s protagonisty expedice Hatun Mayu 99 doplněné promítáním 
unikátních obrazových materiálů. Pořadatel: DK a Město Trutnov. Velký sál MěÚ v 18 hodin. 
22.3. Autorská módní přehlídka. Pořadatel: DK. Národní dům. Vstupné 70 Kč. 
24.3. Jarní koncert – Krakonoška se svými hosty. Pořadatel: Krakonoška,  DK a Město 
Trutnov. Velký sál MěÚ. Vstupné dobrovolné. 
24.3. dva muži v šachu. Předplatné amatérského divadla. Pořadatel: DK. Národní dům. 
Vstupenky kromě předplatného 65 Kč. 
25.3. Aukce známek. Pořadatel: Klub filatelistů Trutnov. Budova MěÚ. 
25.3. Ples ABB. Národní dům. 
29.3. Písně s loutnou. Koncert KPH. Pořadatel: DK. Vstupné 60 Kč, mládež 40 Kč. 
5.-31.3. Výstava fotografií Mgr. Jiřího Potůčka. Pořadatel: DK. Kino Vesmír. 
 V březnu pokračuje korespondenční soutěž „Známe své město?“ 
 
 Na 11.3. připravila Společnost život a zdraví velkoplošnou videoprojekci přednášek, 
vysílaných do celé Evropy, na aktuální téma „Odvaha žít.“ Přednáší Dr. Johann Gerhardt, 
děkan teolog. fakulty.  Přednáškový sál Církve adventistů s.d. za nemocnicí. První přednáška 
na téma: Osud, Boží řízení nebo já? (Vstupné dobrovolné.) 
 
 Páteční a sobotní diskotékové večery se stripteasem nabízí Moby Dick. Podobné 
zaměření mají i pořady ve středu, pátek a sobotu v Odeon clubu v Poříčí. 
 
 



Březen – měsíc internetu 
 
 V březnu měli čtenáři i nečtenáři Městské knihovny v Trutnově možnost vyzkoušet si 
bezplatně práci s internetem za pomoci pracovnice v oddělení studovny. (16. a 23.3. provedli 
pracovníci MěÚ p. Čapek a p. Krátký přednášku o využití internetu v našem životě). Zájemci 
dostali možnost seznámit se se základní obsluhou, vyhledávačem, elektronickou poštou  
a dalšími možnostmi. 
 
Noviny Trutnovsko 
 
 Od března vycházejí noviny Trutnovsko každých čtrnáct dnů (předtím měsíčně). 
Úroveň mají díky redaktorce Dufkové velmi dobrou.  
 
Bytové jednotky v Úsvitu (ZPA CZ) 
 
 K zlepšení bytové situace v Trutnově přispěla firma ZPA CZ, s.r.o. rekonstrukcí dvou 
pater penzionu Úsvit na Kryblici. Vznikly tu apartmány ve dvou velikostech, 1+1 a 1+0. 
Obsahují nová sociální zařízení, vestavěné skříně a kuchyňský kout. Dvanáct bytových 
jednotek bylo předáno nájemníkům 1. března. 
 Pension Úsvit si i nadále ponechá dostatečnou ubytovací kapacitu a spolu s restaurací 
a vinárnou bude návštěvníkům k dispozici jako dosud. 
 
Tomáš Halík v Trutnově (US, KDU-ČSL) 
 

     
 
 1.3. navštívil Trutnov katolický aktivista a mluvčí iniciativy Impuls 99 vysokoškolský 
profesor Tomáš Halík (toho prezident Havel označil jako možného ze svých nástupců).  
Po besedě  se studenty gymnázia se sešel s občany v sále MěÚ. Hovořil o iniciativě Impuls 99 
(jeho posláním je otevírat veřejnou diskusi k podstatným otázkám společnosti) a o Evropské 
unii. Setkání s ním připravila Unie svobody a KDU-ČSL v Trutnově za účasti  
asi 200 zájemců. 
 
Tisková beseda 2.3. 
 
 Na tiskové konferenci 2.3. informoval starosta Mgr. Adamec (na dotazy novinářů)  
o hotelu Varšava (jednání o prodeji a rekonstrukci probíhá – prodej za cenu odpovídající 
hodnotě zastavěného pozemku, necelý půlmilion Kč), o Masarykově domě (jeho přestavba  



na polikliniku pomůže trutnovskému zdravotnictví), o generální rekonstrukci ulic a podílu 
města na tom, o zpracování dopravní studie ve městě (problémy parkování), o výstavbě bytů, 
o dálnici. Dvouhodinová informativní beseda je vždy velkým přínosem při zveřejňování 
záměrů města. A děje se toho v Trutnově hodně. 
 
Rekonstrukce komunikací 
 
 Hlavní akcí v rámci rekonstrukcí trutnovských komunikací bude letos kompletní 
přestavba ulice Na Struze, která je hlavní dopravní tepnou města. Začít by se mělo v březnu, 
skončit 31. srpna. Oprava se bude provádět za plného provozu firmou SAM z Litomyšle. Jde 
o státní zakázku. Z rozpočtu města bude financována instalace nového osvětlení, zeleň a nové 
chodníky. Rekonstruovány budou i návazné ulice. K nutnému dopravnímu omezení přirozeně 
dojde. 
 Opraveny mají být i další ulice – Spojenecká, Mírová, kpt. Jaroše, Zahradní Město  
(ta bude i plynofikována). Připravuje se projekt výstavby mostu z Lomní ulice k zimnímu 
stadionu – dosavadní most by sloužil dál jen pěším. Nový most je předpokladem pro řešení 
komunikací na Kryblici. Tady je v plánu i výstavba parkovacího domu s parkovacími boxy. 
Světelnou křižovatku Na Struze nahradí kruhový objezd – ten se plánuje i u supermarketu 
Prima. 
 
 Problémů a potíží je přirozeně hodně. Nejobtížnější se ale mnohdy  práce s lidmi. 
„Někdy mi vadí nezájem lidí o věci veřejné. Mrzí mě třeba, že chodí málo lidí na zasedání 
zastupitelstva. Křičet po hospodách či u kadeřníka, to umí každý. Přijít s problémem a hledat 
řešení, to umí málokdo. Vůbec nejhorší je pak personifikace problémů. Ty by se měly řešit 
obecně v rámci města, i když někdy jsou záležitostí konkrétních lidí,“ vyjadřuje se trutnovský 
starosta. 
 
 Poděkování za hrdinský čin třiatřicetiletému trutnovskému občanovi vyslovili osobně 
začátkem března představitelé Policie ČR a města za mimořádnou odvahu při loupežném 
přepadení čerpací stanice koncem roku. 
 
Stříbrné podvečery 
 
 I letos se připravuje setkání manželských párů, které letos oslaví 25 let společného 
života. „Stříbrné podvečery“ jsou v Trutnově tradicí. 
 
Curling 
 

     
 



 Pražský tým Letící kameny II získal 5.3. prvenství v turnaji o Velkou cenu města 
Trutnova 2000 v surfingu. Na zimním stadionu hrálo deset týmů. Trutnovští curleři se umístili 
na druhém místě. 
 
 Vítězem Podkrkonošské hokejové ligy, v níž nastupovali neregistrovaní a registrovaní 
od 35 let, se stalo družstvo Městský úřad Trutnov. 
 
KDU-ČSL 
 

     
 
 Místopředseda KDU-ČSL a poslanec Sněmovny Parlamentu ČR Pavel Severa  
se zúčastnil 6.3. besedy s občany v sále MěÚ. Hovořil o reformě veřejné správy a o Evropské 
unii. Dostal se i k problematice drog u nás. 
 
T. G. Masaryk 
 
 Před 150 lety se narodil první český prezident T. G. Masaryk. Jeho odkaz nespočívá 
pouze v jeho činnosti politické, ale především v síle jeho mravních ideálů a cílů. Trvale je 
symbolem demokracie, humanity, sociální spravedlnosti a dialogu. 
 Shodou okolností týž den, 7.3.2000, vystoupila v Národním domě se svým pořadem 
Marta Kubišová. 
 
BK Loko Texlen 
 
 Trutnovské hráčky BK Loko Texlen uzavřely úspěšně vítězstvím nad Mottl Glas 
Praha (65:59) nadstavbovou skupinu A2. Ve čtvrtfinále je čeká Lachema Brno. 
 
Co pobouřilo pacienty? 
 
 V ordinaci lékařky MUDr. Věry Popové je umístěna cedule, která informuje, že je 
třeba snížit nepříznivý vysoký věkový průměr jejích pacientů a proto doktorka přijímá nové 
pacienty jen do věku 50 let, pobouřila pacienty. A nejen je. „Jako lékař a člen předsednictva 
Lékařské komory mohu říci, že se mi takováto omezení nelíbí a myslím si, že to odporuje 
etice,“ uvedl ředitel Státní oblastní nemocnice Trutnov MUDr. Martin Limburský. (Lékařka 
se domnívá, že doplácí na léčby klientely v pokročilém věku a za velké množství 
předepsaných léků pak platí pokuty.) 
 
 



Klub seniorů 
 

     
 
 V Klubu seniorů 8.3. vystoupil ředitel ČČK ing. Trpkovič se svým záměrem zřídit 
v Trutnově Dům ČČK pro seniory s celodenním provozem, který by jim zajišťoval následnou 
zdravotní péči po odchodu z nemocnice, stravování, potřebný rozptyl, hygienickou péči. 
Dotazy seniorů zodpověděli i ředitelé trutnovských ZŠ a předseda komise výstavby a rozvoje 
města ing. Martin Vokatý. 
 
Povodeň 9.3. 
 

     
 
 Přívalová vlna v ranních hodinách 9. března, způsobená silnou srážkovou činností  
a oteplením v předchozích dnech, která se vylila z břehů jindy klidných potoků i řeky Úpy, 
postihla značně Trutnovsko. Samotný Trutnov však ušetřila – nábřežní zdi, postavené  
po katastrofální povodni v roce 1897 město ochránily. Menší škody byly způsobeny v HSM 
v Mladobucké ulici, dále ve Voletinách, Volanově a v Libči. Hodně pomohli pro zmírnění 
povodně hasiči i pracovníci TS přehrazením Mladobucké ulice a nasměrování toku vody  
do Úpy.  Výše škod na majetku města Trutnov 1,410.000 Kč. 
 Okresní úřad v Trutnově vyčíslil škodu na okrese na 672 mil. korun. Celkem bylo 
zatopeno 320 bytů, 434 sklepů, 418 garáží a přes 500 drobných staveb. Mezi nejvíce 
postižená místa a obce okresu patřily Dvůr Králové, Rudník, Hostinné, Vrchlabí, Špindlerův 
Mlýn a Prosečné. Ke ztrátám na lidských životech nedošlo. Základní obnova území si vyžádá 
nejméně dva roky. 
 V zaplavených oblastech zvýšila OHS Trutnov dozor nad vodovody rozbory vody. 
Trutnov bral asi dva dny vodu z náhradních zdrojů. K přerušení dodávky však nedošlo. 



 Silný vítr 9.3. dosahoval v Krkonoších v nárazech rychlosti přes 100 km za hodinu – 
místy měl sílu orkánu. 
 
Dny pro Tibet 
 
 Od 10. března visí před MěÚ tibetská vlajka, kterou sem slavnostně zavěsili starosta 
města Adamec a jeho zástupce Hendrych. Trutnov se tak připojil k městům, která podporují 
akci pro svobodu Tibetu okupovaného Čínou 1959. 
 
Přehlídka loveckých trofejí 
 
 Osm set trofejí zvěře ulovené na Trutnovsku v minulém roce mohou vidět návštěvníci 
výstavy v lesnické škole. Potrvá od 11. do 19. března. Je to již 37. chovatelská přehlídka. 
Zhodnotil ji pracovník referátu životního prostředí OkÚ ing. Zdeněk Navrátil (7 trofejí jelenů 
v hodnotě bronzové medaile, zvýšený odlov zvěře – o 124 ks jelenů, o 322 ks srnčí zvěře, 
zdařilé preparace lebek z ulovených lišek). Chovatelská přehlídka je i důležitým zhodnocením 
mysliveckého hospodaření. 
 
Basketbal 
 
 Basketbalistky BK Loko Texlen podlehly v domácí hale Lachemě Brno 65:69. Aby  
se zařadily mezi čtyři nejlepší týmy nejvyšší soutěže, musí za týden (18.3.) vyhrát alespoň  
o 5 bodů. 
 
Krkonošská sedmdesátka 
 
 Bezmála 1 200 závodníků  ze všech částí ČR a Slovenska se zúčastnilo 11.3.  
ve Špindlerově Mlýně již 45. ročníku „Krkonošské 70.“ Hlavním organizátorem této proslulé 
akce byla TJ Lokomotiva Trutnov. Závodilo se v pětičlenných družstvech. Nejrychleji 
absolvovaly trať kolektivy z Jablonce nad Nisou, které dominovaly kategorii mužů i žen. 
Mezi veterány patřilo vítězství borcům z Hradce Králové. 
 Závod se jel za velmi nepříznivého počasí. „Nejhorší to bylo pro organizátory, kteří 
stáli celý den venku a úplně z nich tekla voda. Letos si proto zaslouží obzvláštní poděkování,“ 
vyjádřila tajemnice TJ Loko Margareta Gärtnerová. Všichni závodníci prokázali velikou 
statečnost a potvrdili, že tento závod má u běžců na lyžích obrovskou oblibu. 
 
Ricochet 
 
 Republikový turnaj přilákal do areálu Na Nivách špičkovou konkurenci moderního 
raketového sportu, ricochetu. Triumfoval trutnovský ricochet: Věra Kopecká dokráčela  
na tomto republikovém turnaji k prvenství (12.3.). 
 
T. G. Masaryk 
 
 Od 13. do 28. března mohou trutnovští občané přispívat do pokladničky ve vstupní 
hale MěÚ na realizaci sochy T. G. Masaryka, která má být letos instalována v Mexiko City  
u příležitosti dne vzniku ČSR 28. října. (V Mexiku byl T. G. M. velmi oblíben – jedna 
z hlavních tříd v metropoli nese od roku 1936 jeho jméno). 
 



Filmová přehlídka 
 
 Po celý týden od 4. března mohou v trutnovském kině Vesmír zhlédnout kvalitní díla 
slavných i začínajících filmových režisérů v rámci filmové přehlídky „Projekt 100.“ 
 
Soutěž o nejrychlejšího bruslaře Trutnova 
 
 Závod o nejrychlejšího bruslaře Trutnova uspořádal 14.3. hokejový klub HC Trutnov. 
Soutěž je určena žákům ZŠ a je dotována cenami. Škoda, že jich nepřišlo na ZS víc – snad  
za rok. 
 
Rekonstrukce ulice Na Struze 
 

                        
 
 13.3. začala částečnou uzávěrkou rekonstrukce základní ulice Trutnova Na Struze – 
jedním uzavřeným jízdním pruhem. Rekonstrukce je rozdělena do několika etap a uskuteční 
se za provozu. Jde o trasu od kruhového objezdu až ke Špitálskému mostu. Problémy 
s dopravou v Trutnově si vyžádají celou řadu nových řešení. 
 
Vernisáž výstavy členů výtv. spolku Sedum voken. 
 

     
 
 14.3. proběhla ve vestibulu MěÚ vernisáž výstavy výtvarných děl členů spolku Sedum 
voken. Předcházel jí bohatý kulturní program folkové skupiny M. Dvořáčka, hry na flétnu  



H. Mochanové a hudebně-taneční skupiny Ice Protection. Zahájení výstavy provedl starosta 
města Mgr. Adamec, který popřál mladým umělcům, aby se jejich dnešní výstava stala 
startem do dalších. 
 Sedum voken je sdružení mladých jaroměřských výtvarníků, k jehož založení dal 
prvotní podnět akad. malíř Jiří Škopek. Výstavní expozice potrvá do konce března a její 
výtěžek je určen ve prospěch konta „Nemysli jen na sebe“ Společnosti Duha – Nadace  
pro děti postižené mozkovou obrnou. Její ředitel Zdeněk Poul, účastník vernisáže, spolku 
výtvarníků srdečně za jeho postoje poděkoval. 
 
Galerie Lada (do 14.4.) 
 

     
 
 Týž den o hodinu později (v 17 hodin) zahájil v Galerii Lada v Horské ulici svou 
výstavu malíř Jiří Kristen. Jeho díla zobrazují i Trutnov. 
 
Hare Krišna (GMT) 
 
 V Galerii města Trutnova probíhal od 17 hodin program Hare Krišna – zpívání manter, 
ochutnávka vegetariánských specialit, nabídka indického koření, hudby a knih. 
 
HC Trutnov 
 
 V březnu už nezněl zimní stadion nárazy puku na hrazení. Poslední únorovou neděli  
I. Východočeská liga skončila. Oproti loňsku poskočili trutnovští hokejisté o tři příčky. 
 V obou kategoriích „11“ a „12“ se stal okres Trutnov přeborníkem východočeské 
oblasti. Pro reprezentanty okresu dodal nejvíce hráčů FK Trutnov (12) a HSM (8). 
 
Šachisté DDM – Loko 
 
 Šachový oddíl DDM – Loko má v soutěžích družstvo dorostenecké ligy, žákovské 
družstvo v regionálním přeboru a dvě družstva dospělých v krajské divizi. 
 
Soutěž SZŠ v recitaci 
 
 15.3. skočilo celostátní kolo soutěže SZŠ v recitaci. Jeho dějištěm se stala Stará 
radnice. I když studentky SZŠ Trutnov nezískaly žádnou ze tří medailí, nijak to neubírá  



na významu literární výchovy mladých zdravotnic. Celou soutěž zarámovala působivě svým 
zpěvem lidových písní studentka SZŠ Trutnov V. Žďárská. (Účastníky soutěže vřele 
pozdravil ředitel SZŠ Trutnov RNDr. Karel Javůrek.) 
 
Curling 
 
 Muži I. Krkonošského curlingového klubu skončili ve II. lize čtvrtí stejně jako ženy 
v I. lize. V turnaji o Velkou cenu Trutnova vybojoval klub druhou příčku. 
 
Sněhová kalamita 
 
 V polovině března už málokdo z nás počítal se sněhovou kalamitou, která postihla 
především krkonošskou oblast. Kvůli silnému sněžení se musely na komunikace pracovníci 
trutnovské SÚS několikrát vracet. 
 
Ministr Grégr v Trutnově (17.3.) 
 
 V polovině března navštívil ministr průmyslu a obchodu Trutnov, kde si prohlédl 
především podnik Infineon. Ten chce ještě letos postavit nákladem 175 milionů novou 
továrnu, kde by našlo práci na 700 lidí. Ministr Grégr neopomněl navštívit i firmy ZPA CZ, 
ČEZ a EPO. Doprovázeli ho dva poslanci ČSSD Hana Orgoníková a Rostislav Čevela. 
 
Hokejový zápas hvězd 18.3. 
 

     
 
 18. března se konal na zimním stadionu HC Trutnov benefiční „hokejový zápas 
hvězd.“ Jeho pořadatelem byla trutnovská společnost Duha – Nadace pro děti postižené 
mozkovou obrnou. Výtěžek z utkání bude předán Ústavu sociální péče v Hajnici a použit 
bude i na materiální vybavení přípravky HC Trutnov. (Hokejová přípravka patří mezi 
zakladatele projektu „Děti dětem.“) 
 K utkání před plně zaplněným stadionem (vstupné pro dospělé 40 Kč, pro děti 20 Kč) 
nastoupilo mužstvo složené z pražských herců, sportovních komentátorů i z bývalých 
hokejových reprezentantů (Josef Laufer, Richard Genzer, Michal Suchánek, Kamil Střihavka, 
Václav Tittelbach, Jiří Hrdina, Stan. Hajdůšek, David Volek a další) proti bývalým hráčům 
HC Trutnov a partnerům Společnosti Duha. 
 Výsledek utkání 9:4 pro hosty nebyl tentokrát vůbec důležitý. Jeho cílem bylo pobavit 
diváky, ale hlavně získat finanční prostředky pro charitativní účely. A to se podařilo.  



(V 1. přestávce byly předány dárky čtrnáctiletému Honzíkovi z Plzně, který po autonehodě 
zápasí s poškozením očí.) 
 Benefiční zápas, který řídil ředitel ZS Jiří Hradecký (je duší trutnovského hokeje),  
se konal pod záštitou starosty Trutnova Mgr. Ivana Adamce (ten ho také zahájil), senátora  
P ČR ing. Vlastimila Šubrta a poslance P ČR Josefa Ježka. 
 Nadační příspěvek ze vstupného ve výši 50 620 Kč byl rozdělen pro Ústav sociální 
péče Hajnice (35 000 Kč), zbývající část Dětskému domovu ve Vrchlabí. Stacionáři  
pro postiženou mládež v Trutnově uhrazena ukradená spotřební elektronika (fotoaparát  
a video). Barevnou televizi a videorekordér  dostane hokejová přípravka. Velkou zásluhu  
na celé akci má ředitel Společnosti Duha Zdeněk Poul z Trutnova. 
 
BK Loko Texlen – Lachema Brno (58:77) 
 
 Porážka trutnovských ligových basketbalistek v utkání Lachema Brno znamenala  
pro ně konečné 5. místo. V odvetném utkání v Brně se chtělo vyhrát alespoň o pět bodů. 
Semifinálová brána zůstala tak pro BK Loko Texlen uzavřena. 
 
Poslanci ODS v Trutnově 
 

     
 
 20. března besedoval se studenty v budově gymnázia poslanec z ODS, člen 
hospodářského výboru a podvýboru pro energetickou politiku Tomáš Teplík. Zároveň s ním 
přijeli na Trutnovsko poslanci Zdeňka Horníková a Jiří Patočka. 
 
Box 
 
 Oblastní přebor v boxu proběhl 20.3. v tělocvičně Sokolovny. Turnaj pro kadety  
(14-16 let) a juniory (16-18 let) tu uspořádal oddíl TJ Loko a Sparta Úpice. Borci obou klubů 
prokázali dobrou výkonnost. Klasický boxing má v Trutnově slušnou základnu. 
 
Setkání Poříčí (přípravy) 
 
 Už od března probíhají přípravy na letní setkání obcí a městských částí s názvem 
Poříčí. Letos poprvé má k tomu dojít v trutnovském Poříčí 30. června za účasti představitelů 
trutnovského MěÚ a OkÚ. V rámci setkání bude sehrána i řada sportovních utkání. Očekává 
se účast 200 hostů. Za MR jsou členy komise pro přípravu setkání místostarostka Ing. Hana 
Horynová  a předseda komise pro integrované obce MUDr. J. Kochan. 
 



Hatun Mayu‘ 99 (Velká řeka) 
 

     
 
 Vernisáží 21.3. byla v Galerii města Trutnova zahájena výstava o významném 
trutnovském rodákovi Samuelu Fritzovi, nazvaná Hatun Mayu‘ 99. Za hodinu nato,  
v 18 hodin, pokračoval ve velkém sále MěÚ večer vyprávění s projekcí, dokumentující tak 
nazvanou expedici Přírodovědecké fakulty UK Praha. Členové této expedice jako první  
na světě provedli přesná měření délek a nadmořských výšek v údolí řeky Amazonky  
a zaměřili dvě její zdrojnice. Vernisáže i výstavy se zúčastnili RNDr. Bohumil Jánský 
z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, fotograf Vladimír Šimek a RNDr. Luděk Šetrný. 
Chybět přirozeně nemohl ani starosta Trutnova Mgr. Adamec, který se zúčastňuje všech 
kulturních akcí ve městě. Přišli i oba jeho zástupci. Samuel Fritz, český jezuita, narozený 
v Trutnově, působil většinu života v cizině, především v poříčí Amazonky. Je autorem první 
kvalitní mapy této řeky z roku 1707. Přesné datum narození (1654, 1656, 1659) sice neznáme, 
ale to vůbec nezmenšuje význam tohoto Trutnovana, jehož jméno nese jedna z ulic  
na Červeném kopci. (Na podzim se připravuje odhalení pamětní desky S. Fritze  
na Krakonošově náměstí.) 
 
Módní přehlídka 
 
 Autorskou módní přehlídku představily 22.3. manekýnky Oděvního studia Domu 
kultury. Součástí programu byly i kolekce studentů SPŠT v Jilemnici a studentů Střední 
umělecké školy textilních řemesel v Praze. 
 
Klub bří Čapků 
 

                                                     



 
 23.3. proběhla v Národním domě přednáška Jiřího Brože pro členy Klubu bratří 
Čapků. 
 
Krakonoška 
 

     
 
 Vítání jara, tradiční jarní koncert, připravila ve velkém sále MěÚ 24.3. dechová hudba 
Krakonoška. Výtěžek ze vstupného byl určen Domovu důchodců Pilníkov. Na koncertě, plně 
navštíveném, se představilo i osm zpěváků a zpěvaček. 
 
Basketbal 
 
 Vítězstvím nad BC Poděbrady si zajistily trutnovské basketbalistky v lize starších 
dorostenek 4. místo ve své skupině. BK Loko Dřevoodbyt Trutnov po dvojí prohře čeká boj  
o záchranu ve třetí lize. 
 
 V okresním kole středoškolských her v halové kopané zvítězila 25.3. děvčata 
trutnovského gymnázia. 
 
Extra Mix 
 
 Pátý ročník Mistrovství Krkonoš ve standardních a latinskoamerických tancích 
připravilo studio Extra Mix W. Elscheka st. To slaví letos již 15. výročí svého vzniku. 
Tancovalo se v Hankově domě ve Dvoře Králové – Trutnovu chybí sál pro pořádání 
podobných akcí. Účast byla rekordní – 158 párů. (15 let činnosti oslaví studio Extra Mix 
společenským večerem 1.4. v Národním domě.) 
 
FK Trutnov 
 
 Koncem března jsou trutnovští divizní fotbalisté na 7. místě. Jen aby vydrželi. 
 
Klub filatelistů 
 
 Aukce známek trutnovské Klubu filatelistů proběhla 25.3. v malém sále Moby Dicku. 
Účastníci vydražili – podle  sdělení předsedy FK Pavla Janaty – známky za více než  
450 000 Kč. 
 



Letní čas 
 
 Letní čas začíná letos 26. březnem, kdy se hodiny úderem 2.00 středoevropského času 
posunou na 3.00. Ukončení letního času připadá na neděli 29. října, kdy se hodinové ručičky 
zase vrátí ve 3.00 o hodinu zpět. 
 
 Mladší dorostenci BK 3. ZŠ Drak Trutnov se stali vítězi letošního ročníku oblastního 
přeboru. 
 
Nové ulice 
 
 28.3. schválilo MZ nové názvy ulic: V lokalitě na Chmelnici v místech bojů  
u Trutnova 1866 je to ulice Polních myslivců (pojmenování po elitních jednotkách rakouské 
armády), na Kryblici Bednářova ulice – připomíná básníka, který byl v poválečných letech 
patronem Trutnova, ve čtvrti Za komínem odbočuje z ulice Nad Jezem ulice Etrichova poblíž 
továrny, která kdysi patřila rodu Etrichů. (Další v kapitole 12.)  
 
Mateřské školy 
 
 Od března do konce dubna proběhnou na všech mateřských školách zřizovaných 
městem Trutnov zápisy k přijetí od 1.9.2000. 
 
Socha T. G. Masaryka 
 
 Na postavení sochy T.G.M. v Mexiku se vybralo jen 700 Kč. Město je doplnilo  
2 000 Kč. 
 
Klub seniorů 
 

     
 
 Besedy v Klubu seniorů se 29.3. zúčastnila předsedkyně senátu Libuše Benešová. Její 
přítomnost zcela zaplnila malý sál MěÚ. Hovořilo se otevřeně např. o zbytečných 
zahraničních cestách senátorů, o čtrnáctých platech, o nových regionech, situaci kolem bank  
a kampeliček, o soudnictví, zdražování. Vystoupení L. Benešové vyznělo sympaticky – 
nikoho ze svých odpůrců nenapadala. 
 
Kulturní cena 
 
 Kulturní cenu města za rok 1999 dostane podle rozhodnutí MZ Klub vojenské historie. 



 
Radniční listy (29.3.) 
 
 Březnové Radniční listy (vyšly 29.3.) informovaly občany o povodni 9.3., o jednání 
městských orgánů, o činnosti majetkového odboru MěÚ, o zápise do MŠ, o klubu zájmové 
činnosti Eldorádo, v kulturní rubrice o výstavě Hatun mayu‘ 99 a u Trutnovu před 100 lety, 
dále o úspěších trutnovských plavců. V rubrice Zastupitelé města se představil PhDr. Josef 
Hűbl, který pracuje na Úřadu práce a je představitelem ČSSD. RL přinesly i bohatou nabídku 
kulturně-společenských akcí v dubnu. 
 
Dny krásy (Stará radnice) 
 

     
 
 Dny krásy s Oriflame nevynechaly v březnu ani Trutnov. 29. března předvedly 
pracovnice této firmy ukázky svého působení. Obohacením této přehlídky bylo vystoupení 
Jitky Zelenkové. 
 
Jarní lidové zvyky a obyčeje (výstava v MP) 
 

     
 
 Výstava připomínající lidové zvyklosti s názvem Od masopustu do Velikonoc byla 
zahájena 30.3. ve výstavních prostorách MP. Pěkným zpestřením vernisáže bylo vystoupení 
folklorního dětského souboru Hadáček ZUŠ v Červeném Kostelci s lidovou baladou Chození 
s Dorotou. (Výstava potrvá do 24. dubna.) 
 
 
 



Internetové centrum 
 
 Firma Midinet Computers zřídila společně s firmou Fotogold v Trutnově největší 
počítačové centrum ve východních Čechách. Dvacet počítačů propojených mezi sebou  
a připojených na internet pomocí mikrovlnného spojení umožní zájemcům bohatý přístup 
k nejrůznějším informacím. Centrum se nachází v Jihoslovanské ulici. 
 
ODS 
 
 Na ustavujícím regionálním shromáždění ODS v Hradci Králové byl zvolen 
místopředsedou primář trutnovské nemocnice MUDr. Jozef Kochan. 
 
Čínská restaurace 
 
 Koncem března byla ve Školní ulici nově otevřena čínská restaurace s bohatou 
nabídkou čínských originálních receptur. 
 
Matriční události 
 
 V březnu se v Trutnově narodilo 57 dětí, z toho bylo 20 dětí místních (9 chlapců  
a 11 děvčat), 3 trutnovské děti se narodily v jiných městech. 4. března bylo přivítáno do života 
a zapsáno do pamětní knihy města 12 dětí. V březnu bylo uzavřeno 13 sňatků, v Trutnově 
zemřelo 39 lidí, z toho 20 našich spoluobčanů. Při životních jubileích bylo navštíveno  
28 trutnovských občanů. 
 
Nezaměstnanost 
 
 K 31.3. bylo na okrese 4 537 uchazečů o zaměstnání s mírou nezaměstnanosti 6,93 %. 
V oblasti Trutnova z toho 3 032 osob (66,8 %) s mírou nezaměstnanosti 7,99 %. V samotném 
Trutnově ze 17 530 ekonomicky aktivních obyvatel bylo 1 418 nezaměstnaných, z toho  
559 žen. Míra nezaměstnanosti činila 8,09 %. 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 



Kulturně-společenská nabídka na duben 
 
 Bohatou kulturně-společenskou nabídkou na duben přišly nejen Radniční listy,  
ale i Moby Dick, Odeon club, Horal. Připomeňme si některé z nich: 
3.4. Akademie třetího věku. Prof. Dr. J. Císař: Vznik divadelní moderny. DK. 
3.4. Iva Bittová + Čikori – Jazzinec 2000. První samostatné vystoupení této zpěvačky 
v Trutnově. Koncertní síň B. Martinů. Vstupné 115, v přepr. 90 Kč. 
4.4. MUDr. Jan Cimický: Jak to vidím já. Dům kultury. Vstupné 60 Kč. 
4.4. Klavírní koncert (F. Schubert, F. Liszt) Fr. Jirky. Hotel Bohemia – pořádá CMS a.s. 
6.4. Bavíme se jazzem o jazzu (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ). Národní dům, vstup 20 Kč. 
6.4. Funky večer. Jazzinec 2000. Pořádá Agentura Jazz a DK. Vinárna Pod hradem. Vstupné 
80 Kč, studenti 50. 
8.4. Festivalové finále. Jazzinec 2000. Nár. dům. Vstupné 180 Kč, v předprodeji 150 Kč. 
9.4. Víš přece, že neslyším, když teče voda (předplatné prof. divadla). Nár. dům, 110 Kč. 
15.4. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub filatelistů Trutnov. Klub důchodců. 
15.4. Folk na draka. Písničkářská přehlídka (DK ve spolupráci s Pepou Lábusem). ND.  
140 Kč. 
17.4. Akademie třetího věku. PhDr. Vladimír Wolf: Česko-polské pohraniční kontakty v naší 
historii. Pořadatel: ČČK a DK. Klub Nivy. 
17.4. Nepál – Ing. M. Skalický (Pondělní koktejl). Klub Nivy. Vstupné 40 Kč. 
17.-19.4. Setkání s Velikonocemi (ukázky rukodělných technik). DK a DDM. ND, 2 a 6 Kč. 
19.4. Žákovské vystoupení. ZUŠ, sál školy na Krakonošově náměstí. 
20.4. Koncert KPH (K. Dohnal-klarinet, N. Šimon-kontrabas. V. Černohorská-klavír). 
Pořadatel DK. Koncertní síň B. Martinů. Vstupné 60 Kč, mládež 40 Kč. 
21.4. Velikonoční country večer. Pořadatel: CDC Star West Trutnov. ND, vstupné 50 Kč. 
22.4. Johanka z Arku – zájezd na muzikál do divadla Ta Fantastika Praha. Pořádá DK. Odjezd 
od ND ve 14 hodin. Cena zájezdu 550 Kč (vstupné 390 Kč). 
22.4. Velikonoční koncert. Orchester der FSK Lohfelden. Společnost čes.-něm. porozumění. 
ND. 
23.4. O Mrazíkovi. Pohádkový čtyřlístek. DK v Nár. domě, vstupné děti 15, ostatní 25 Kč. 
28.4. Černošská pohádka. Divadlo Drak Hradec Králové. Pořádá DK. Nár. dům, 65 Kč. 
30.4. Čarodějnice. Pořádá DK a Trutnovská kulturní a sportovní a.s. na Bojišti (LKS). 
1.-30.4. Hvězdárna v Úpici – výstava v kině Vesmír. Pořadatel: DK. 
 
Kamerový systém MP 
 
 Městská policie využívá při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku kamerového 
systému. Dvě jsou umístěny na budově MěÚ, jedna na objektu pojišťovny ve Slezské ulici, 
další na budově OkÚ. Doplněny mají být postupně v lokalitách Zelená Louka, Chodská ulice 
a Kryblice. (V několika minutách mohl být zajištěn asi třicetiletý muž, který se v prostoru 
před IPB odhaloval a budil veřejné pohoršení.) S kamerami se nezapomene ani na Poříčí  
a H. St. Město. 
 
Městská knihovna 
 
 Zrušený obchod v rohu Krakonošova náměstí umožní rozšíření městské knihovny. 
Nových prostor budou moci využívat i vozíčkáři (bezbariérový vstup). 
 
 



FK Trutnov 
 
 Na začátku dubna zaujímají trutnovští divizní fotbalisté 6. místo v 16ti členné tabulce. 
 
První jarní kilometry 
 
 Odbor KČT Loko a SLŠ v Trutnově připravily na 1. dubna 17. ročník turistického 
pochodu a 6. ročník cyklojízdy. Pěší trasy 11, 24 a 35 km, cyklotrasy 30 a 60 km. 
  

Divizní soutěž v šachu vyhrála Lokomotiva Trutnov A. 
 

Jazzinec 2000 
 

                          
 

                           
 

Dlouho předem vyprodaným koncertem začal 3. dubna vystoupením Ivy Bittové  
II. ročník festivalu Jazzinec 2000. Doprovázela ji hudební skupina Čikori. Kritika hodnotí  
I. Bittovou jako fenomenální zpěvačku a houslistku. 

Festival pokračoval 6. dubna ve vinárně Pod Hradem, kde se představily skupiny 
Skvělej den a Shower Elephans (mladé pražské kapely kombinující blues, rock  



a funky.) 
Na závěrečném večeru v Národním domě vystoupila 8. dubna špička českého blues  

a jazzu. Letošní Jazzinec tady gradoval koncertem kapel Luboše Andršta se známým 
kytaristou Ramblinem Rexem (Američan), s nímž často vystupuje trutnovský kytarista Tomáš 
Katschner. Ve festivalovém finále vynikl i Bigband konzervatoře Jaroslava Ježka, řízeného 
Václavem Kozlem (hrají v něm studenti i profesoři konzervatoře), dále skupina Foley 
s Filipem Gondolánem. Hostem festivalu (Blues Bandu L. Andršta) byl známý zpěvák Michal 
Prokop. 
 K budoucnosti Jazzince se vyjádřil hlavní organizátor jazzového festivalu Tomáš 
Katschner:  „Plný sál Národního domu a celkový zájem o letošní ročník mě naplňuje  
příjemným zjištěním, že lidé získali důvěru k celé akci a že tu zakořenila. Bude pro mne 
hodně zavazující uspořádat příští festival, aby se to udrželo a lidé nebyli zklamaní. Jedním 
z cílů pro další roky bude zkusit propojit českou muziku s polskou, protože u sousedů je 
obrovská jazzová scéna.“ 
 
J. Hrazdíra: Designerská výstava 
 

     
 
 3. dubna zahájil v budově MěÚ svou další výstavu. Jsou tu k vidění nejlepší kreslené 
práce ze soutěže designerů v loňském  roce, řada elegantních a atraktivních modelů. 
Návštěvníky zaujal i vystavený elektromotocykl. Výstava za osobní účasti Josefa Hrazdíry 
potrvá do 15. dubna. 
 
SZŠ ke Dni zdraví 
 
 Ke Dni zdraví připravili studenti SZŠ v Trutnově zajímavou akci. Na 60 se jich 
v ulicích města vyptávalo náhodných kolemjdoucích na váhu, výšku a věk a určili jim, zda 
trpí nadváhou či podváhou (Bodymass index). 
 
Tisková konference starosty 7.4. 
 
 Tisková konference starosty Mgr. Adamce probrala zahájenou rekonstrukci ulice  
Na Struze, parkoviště pod porodnicí, připravovanou dopravní studii Trutnova, dálnici, novou 
výrobní halu ve Volanově, problematiku Moulova, Dny Trutnova ve Swidnici v červnu, 
prodej Varšavy aj. (Zájemce o prostor Moulova se už našel – má plán vybudovat tu 
multifunkční zábavní centrum s podzemními garážemi – akce za desítky milionů korun. 
Realizaci brání přechodné komplikace pozemkového vlastnictví, majetkoprávní vyrovnání. 
Smlouvy o prodeji na tržnici jsou zatím podepisovány každý měsíc na dobu určitou. Pronájem 
je stále zdrojem příjmů do městské pokladny.) 



 Řešení dopravní situace považuje starosta za prioritní. Je zpracována projektová 
dokumentace záchytného parkoviště pod hřbitovem, kruhový objezd by měl být zřízen  
u supermarketu Prima (později i u Kauflandu v HSM), zahájena stavba nového mostu z ulice 
Čs. armády k nádraží, vybudován kruhový objezd u Delvity. To i jiné zahrnuje zpracovávaný 
dopravní generel. 
 
ZŠ Komenského 
 
 O prázdninách má být zahájena rozsáhlá rekonstrukce ZŠ v Komenského ulici. Počítá 
se – v projektu architektonické firmy ATIP – s úpravou předních prostor pro deset učeben, 
s vybudováním kompletního sportoviště včetně basketbalové haly (největší v Trutnově). 
Rekonstrukce v hodnotě 120 mil. korun má být financována převážně účelovou dotací  
ze státního rozpočtu. 
 
Gymnaziální basketbal 
 
 Vítězství trutnovských gymnazistů (chlapců i dívek) v basketbale, získání titulu 
regionálních přeborníků, dokládá i kvalitní práci basketbalových trenérů ve sportovním 
odvětví, které patří ve městě k nejúspěšnějším. 
 
Vrácení lesů KNP městu 
 
 Dubnovým rozhodnutím Parlamentu ČR dojde (od července) k navrácení 1 000 ha 
lesů Krkonošského nár. parku obcím. Největší podíl lesů získá Trutnov. Podle starosty  
Mgr. Adamce se město pokusí vyměnit pozemky tak, aby byly co nejblíže k městu. (Jde asi  
o 500 ha.) 
 
Galerie Alfa 
 
 Literární znalosti má prověřovat soutěž Galerie Alfa. Z uvedeného úryvku je třeba 
poznat autora a název díla. 
 
Unie svobody 
 
 11. dubna se uskutečnilo v malém sále MěÚ okresní shromáždění Unie svobody. 
Volilo se tu i nové vedení OV. Za účasti 92 % nominovaných delegátů byl zvolen předsedou 
OV Tomáš Paducha, starosta Pece pod Sněžkou na dvouleté období. 
 Nové vedení chce prohloubit spolupráci čtyřkoalice v rámci okresu. Dalším úkolem je 
přivést silnou organizaci do voleb v roce 2002. 
 
Ricochet  
 
 Nejlepší hráčkou ricochetu v České republice je v současné době trutnovská Věra 
Kopecká. Prokázala to na turnaji v Praze v konkurenci 16 žen z celé ČR. 
 
 
 
 
 



Nová hala firmy Infineon 
 
 Ve Volanově bude do konce roku postavena nová výrobní hala továrny na optické 
kabely a.s. Infineon, která je jednou z nástupnických organizací firmy Siemens. MZ 13.4. 
uvolnilo na podporu této činnosti (přinese na 200 nových pracovních míst) 2,6 mil. korun  
na vybudování infrastruktury. Trutnov dostal touto stavbou přednost před konkurenční 
lokalitou v Mexiku. Na stavbu továrny vynaloží Infineon letos 175 mil. korun, během dalších 
tří let 200 milionů na moderní výrobní zařízení. V současné době zaměstnává společnost více 
než 600 pracovníků. 
 
Folk na draka 
 

     
 
 Akcí plnou pohody se stal I. ročník písničkářské přehlídky Folk na draka v Trutnově. 
Připravil jej 15.4. DK ve spolupráci se známým trutnovským písničkářem Pepou Lábusem 
v Národním domě. 
 
Historický vlak do Svobody 
 
 Společnost železniční výtopna Jaroměř společně se Střediskem ekologické výchovy 
Sever připravila 15.4. jízdu zvláštního parního vlaku na trati Jaroměř – Trutnov –  
Svoboda n.Ú. 
 
HC Trutnov 
 
 V I. východočeské lize ledního hokeje se umístil trutnovský HC Trutnov na 6. místě 
tabulky s 11 body. Další oddíly za ním mají 7 a 4 body. Junioři skončili sedmí, starší žáci  
ve vč. lize čtvrtí, mladší žáci rovněž ve II. vč. lize třetí, elévové v I. vč. lize 10. a v lize 
přípravek na 9. místě. 
 
Pivovar Krakonoš 
 
 Trutnovský pivovar Krakonoš zatím pivo nezdražuje. Dojde k tomu však patrně 
v červnu nebo v červenci. Vyjádřil to ve svém stanovisku ekonom František Pechek.  
 
 
 
 



Ministr Kužvart v Trutnově (SLŠ) 
 

     
 
 V rámci své návštěvy trutnovského okresu zavítal ministr životního prostředí Miloš 
Kužvart i do trutnovské lesnické školy. Během své hodinové návštěvy velmi kladně ocenil 
činnost studentů i profesorů stejně jako vkusné a účelné vybavení školních prostor. (14.4..) 
 
Klub českých turistů Bohuslavice 
 
 U příležitosti 25. výročí vzniku turistického oddílu v Bohuslavicích vydal místní odbor 
KČT zvláštní odznak. Podmínkou jeho získání je účast na všech čtyřech akcích KČT 
Bohuslavice v roce 2000. 
 
BK Loko Dřevoodbyt do oblastního přeboru 
 
 Dvě porážky v závěrečném dějství basketbalové třetí ligy mužů přivodily sestup hráčů 
BK Loko Dřevoodbyt do oblastního přeboru. 
 
 Na 2. mezinárodním festivalu erotiky Eros 2000 měl i Trutnov své zastoupení v osobě 
Roberta Rosenberga. Pornoherec se značným sebevědomím: „Jsem v Česku nejlepší, nabídky 
ze zahraničí se jen hrnou.“ Na to, že se vyučil automechanikem, už dávno zapomněl. „Tělem 
se živím už pár let.“ 
 
Setkání s Velikonocemi 
 

    
 



 Tradiční výstava Setkání s Velikonocemi probíhala letos od 17. do 19.4. v Nár. domě 
s mnoha praktickými ukázkami zdobení vajec, pletení pomlázek, paličkování krajek, 
aranžování květin. Je to zároveň i výstava prodejní. Některé ozdoby zhotovili žáci speciální 
ZŠ ve Voletinách. 
 
Rekonstrukce Spojenecké ul. 
 

     
 
 Od poloviny dubna probíhá kompletní rekonstrukce Spojenecké ulice (komunikace, 
chodníky, veř. osvětlení). Pracuje se i o sobotách a nedělích. 
 
Boj o dálnici 
 
 Boj o dálnici z Jaroměře přes Trutnov do Královce probíhá. Zástupci sdružení D11-A3 
se obrátili na ministerstvo pro místní rozvoj a na premiéra Zemana s žádostí o revokaci 
vládního usnesení, že dálnici nahradí rychlostní komunikace. I trutnovský starosta je 
skálopevně  přesvědčen, že dálnice nakonec před Trutnov povede. 
 
Unie svobody 
 

     
 
 Při své návštěvě Trutnovska zavítal exministr poslanec Ivan Pilip i do Trutnova  
na schůzi s unionisty v uzavřené společnosti v hotelu Bohemia (beseda s předsedy místních 
organizací a OV US). 
 
 
 



Klub seniorů 19.4. 
 
 19.4. se zúčastnil schůze KS předseda komise výstavby a rozvoje města ing. Martin 
Vokatý. Hovořilo se o hotelu Varšava, garážích na Kryblici, mostu přes Úpu u zimního 
stadionu, mostu za vlakovým nádražím, o řešení dopravní situace ve městě, o výstavbě  
rod. domků a dalších stavebních záležitostech, např. o eventuální výstavbě divadla. 
 
Havárie letadla 
 
 21. dubna kolem 19. hodiny havarovalo ve Volanově motorové letadlo, které pilotoval 
čtyřicetiletý muž. Během nouzového přistání se stroj zabořil a následně převrátil. Při havárii 
byl těžce zraněn devětatřicetiletý pasažér. 
 
Dopravní nehody (ČD) 
 
 Po tragické dopravní nehodě na železn. přejezdu v HSM (o život přišli dva lidé a jeden 
byl těžce zraněn) došlo k další nehodě na železn. přejezdu v ulici Rýchorská, na který 
vstoupila pětasedmdesátiletá důchodkyně. 
 
Orchestr z Lohfeldenu 
 

     
 
 22. dubna vystoupil v Národním domě dechový orchestr z Lohfeldenu  
na Velikonočním koncertu. Vystoupení zajistila Společnost česko-německého porozumění  
a město Trutnov. Přišlo více než sto posluchačů. 
 
Cirkus (před OkÚ) 
 
 Ve dnech 22.-24. dubna hostoval v Trutnově před OkÚ cirkus s drezúrou zvířat  
a s artistickými vystoupeními. 
 
Počasí až tropické 
 
 Letošní Velikonoce byly teplotně výrazně nadnormální – až tropické teploty. Nejvíce 
kolem 20.4. Na horách se dá ještě dobře lyžovat. 
 
 
 



Vodácké závody na Úpě 
 

                     
 
 Za ideálního počasí proběhly v Poříčí na Úpě ve dnech 22.-24.4. první kvalifikační 
národní kontrolní závody ve slalomu na divoké vodě. Soupeřilo se v kategoriích kajak 
jednotlivců, mužů a žen, singl a debl kanoí. Závod je otevřený i pro čtyřčlenné rafty. 
 
ŽFK 
 
 23. dubna zahájí jarní boje ve druhé lize žen v kopané i fotbalistky trutnovského týmu 
ŽFK. (Zatím jsou až na 9. místě tabulky.) 
 
Rekonstrukce Spojenecké ul. 
 

     
 
 25. dubna byla zahájena rekonstrukce Spojenecké ulice rekonstrukcí vodovodních 
přípojek, kanalizačních šachet a uličních vpustí, pak následovaly zemní práce, horkovodní 
přípojky do objektů, uložení telekomunikačního kabelu a veřejného osvětlení, krytové úpravy 
komunikace a chodníků zámkovou dlažbou. S ukončením rekonstrukce se počítá do konce 
června. (Splněno 26.6.) 
 
 
 
 
 
 



Dům dětí a mládeže 
 

     
 
 V posledním dubnovém týdnu uspořádali členové herpetologického kroužku DDM  
při 4. ZŠ výstavu terarijních zvířat v budově Na Struze. Vedoucí kroužku Jan Dreveniak má 
na 40 hadů, až na tři, jedovatých. 
 
Milan Lipovský v GMT 
 

     
 
 Společná vernisáž zahájila 25.4. v Galerii města Trutnova dvě výstavy – Milana 
Lipovského a Luboše Doležala. Obě výstavy potrvají do 13. května. Jejich zahájení hudebně 
zarámovalo Jazz trio Honzy Přibila. 
 Trutnovský autor kresleného humoru začínal se sportovní tématikou, aby přešel 
postupně k obecnějším tématům, především k politice a erotice. Své dílo v galerii si uvedl 
sám svým sarkasticky laděným humorem. V Trutnově ho známe jako vyrovnaného  
a skromného člověka. V současné době hodně uvádí své práce v Krkonošských novinách. 
 I náchodského fotografa Luboše Doležala zdobí skromnost. Jeho Fragmenty, jak 
nazval vystavený soubor, jsou jako pozůstatky něčeho v nás, co jsme přijali, co poznamenává 
trvale náš život a co přenášíme dál. 
 Jako příjemné překvapení působilo na účastníky vernisáže sdělení ředitele galerie 
Karla Shrbeného o úsilí získat pro trutnovskou městskou galerii obraz Josefa Čapka. 
 
 
 
 
 



Kulturní cena města Trutnova Klubu vojenské historie (26.4.) 
 

              
 

          
 
 Kulturní cena města Trutnova za rok 1999 byla udělena při slavnosti ve Staré radnici 
Klubu vojenské historie. Program předání uvedl slavnostní nástup čestné jednotky  
14 uniformovaných příslušníků KVH s praporečníkem. Historii klubu připomněla ředitelka 
DK Zina Rýgrová a starosta města Mgr. Adamec. Po předání ceny následoval zápis  
do Pamětní knihy Trutnova, poděkování předsedy KVH Jaroslava Jindry a společným 
posezením v prostorách radnice a klubu. 
 Klub vojenské historie byl založen v roce 1976 v pořadí 3. v republice, tenkrát jako 
organizace Svazarmu. Zájem členů klubu se soustřeďoval především na historické zbraně,  
na jejich sbírání i na střelbu z nich. 
 V současné době tvoří spolek 43 členů, kteří se rozdělili podle specializovaného zájmu 
do několika sekcí. Nejpočetnější skupinu tvoří historická jednotka rakouského 1. pěšího 
pluku, připomínající zejména události roku 1866. Další skupinou je družstvo Fortis, 
provozující několik objektů tvrze Stachelberg na Babí z roku 1938. Součástí KVH je i skupina 
historického šermu Durabo. (Kromě uvedených zájmových skupin lze v klubu nalézt zájemce 
o střelbu z historických zbraní, o dějiny puškařské výroby, o dějiny 2. světové války). 
 Členové KVH se zúčastňují závodů ve střelbě v celé ČR. Jsou i pořadateli dvou 
střeleckých závodů v každém roce (jeden z nich, tzv. výroční střílení, se řídí pravidly 
trutnovských ostrostřelců z roku 1811). 
 Péče o pomníky z války 1866 (mnohé byly velmi zanedbané i poškozené) spadá  
do 80. let (od té doby pravidelná). Průkopníkem této činnosti byl Jiří Bucek. Město tuto 
činnost vysoce oceňuje. Bohatá aktivita KVH zahrnuje přednáškovou činnost, besedy, výlety, 
vzpomínkové akce na bitvu u Trutnova, účast na vzpomínkových akcích v zahraničí.  
Bez účasti KVH si nelze představit ani Dny evropského dědictví. Po roce 1990 navázal klub 
zajímavé kontakty s kluby podobného zaměření doma i v zahraničí – Mattighofen a Freistadt 



v Rakousku, Fridrichshafen a Lohfelden v Německu, Krotoszice v Polsku. Velmi úzká 
spolupráce je id s městskou gardou v Bad Urachu u Stuttgartu. 
 V roce 2001 oslaví Klub vojenské historie Trutnov 25. výročí svého založení. 
K tomuto datu připravuje řadu akcí, především vzpomínkovou slavnost k 135. výročí bitvy  
u Trutnova. 
 
Projev starosty 
 
 Účastníky předání KCMT v krásné síni trutnovské Staré radnice oslovil starosta města 
Mgr. Ivan Adamec. 
 „Sešli jsme se zde, abychom vyjádřili ocenění lidem, kteří se aktivně zabývají 
minulostí našeho města, péčí o jeho historické památky a jeho propagaci nejen doma, v ČR, 
ale i v zahraničí. 
 Na úvod bych rád s potěšením konstatoval, že slavnostní udělení KCMT se stává 
v našem městě tradiční záležitostí. Každoroční ocenění  významných osobností či kulturních 
spolků a skupin zcela jasně svědčí o tom, že kultura má v životě trutnovských obyvatel své 
nezapomenutelné a nezaměnitelné místo. Samotné rozhodování o udělení ceny, které tomuto 
slavnostnímu aktu předchází, probíhá zcela demokratickým způsobem, návrhy jsou podávány 
občany a o udělení ceny rozhoduje MZ na návrh MR a kulturní komise. 
 Pro mne jako pro trutnovského občana je zvlášť potěšitelnou skutečností to,  
že doposud byla a je vždy KCMT udělována osobnostem či spolkům, které v našem městě žijí  
a působí. 
 KCMT za rok 1999 dnes obdrží trutnovský spolek Klub vojenské historie. Jeho 
činnost má široký záběr. Od historie našeho města po současnou péči o kulturní památky, 
z nichž namátkou připomenu Janskou kapli, Památník generála Gablenze nebo starost  
o pevnosti z doby 1. republiky, až po historický šerm či propagaci města na různých 
přehlídkách a nostalgických replikách slavných vojenských bitev 19. století. 
 Dnes žijeme v uspěchané době, v době globalizace a digitalizace světa. Přesto je dobře 
občas zpomalit tempo a ohlédnout se nazpět. 
 Připomínání minulosti svého města, jeho kulturního dědictví a starost o památky 
osobně považuji za velmi důležité, neboť zde se rodí onen zdravý patriotismus, tradice či 
hrdost na své město. Dá se zde nalézt návod, jako neopakovat chyby svých předků. Kdo chce 
dobře plánovat budoucnost, měl by znát i minulost. Trutnov ji měl bohatou a často také, 
bohužel, velmi pohnutou. Dle mého názoru nejzásadnějším zlomem ve vývoji našeho města 
v novodobých dějinách se stal rok 1945, kdy prakticky došlo k úplnému odchodu původních 
obyvatel. S nimi odešly tradice, staré časy. Jejich místa zaplnili lidé, kteří si na své město 
museli teprve postupně zvykat, sžít se s ním i s jeho historií. Věřím však, že současná 
generace Trutnovanů vyznává kladné postoje ke svému městu, bere ho za své a určitě se jí 
daří nalézt kontinuitu mezi minulostí a současností. Členové KVH tyto postoje ve své činnosti 
prosazují, oživují staré tradice a přibližují je současné generaci. 
 Jsem rád, že mohu osobně poblahopřát KVH k ocenění a předat jeho zástupcům 
Kulturní cenu města Trutnova za rok 1999. Pánové, blahopřeji a gratuluji.“ 
 
 
 
 
 
 
 



Sportovní cena Trutnova 
 

     
 

     
 
 V podvečer 27. dubna byli v prostorách Staré radnice vyznamenáni nejlepší sportovci 
Trutnova za rok 1999. 
 Sportovní cenu města získal Oldřich Ryšavý za dlouholetou aktivní práci pro veřejnost 
Horního Starého Města hlavně na fotbalovém poli. Další sportovní cenu města získalo 
družstvo žen I. basketbalové ligy BK Loko Texlen Trutnov. Je nejlepším sportovním 
kolektivem. 
 Sportovní ocenění města nejlepšímu kolektivu dostalo i mužské družstvo kuželek  
TJ Poříčí A, které hraje už druhým rokem I. ligu. 
 Sportovní ocenění města nejlepšímu sportovci si odnesl Tomáš Stehlík z SK Karate 
Trutnov, který patří mezi talentované juniorské karatisty ČR. Je jejím reprezentantem 
v kumite juniorů do 75 kg – v roce 1999 vyhrál všechny domácí soutěže včetně okresních  
a krajských. 
 Sportovní ocenění města nejlepšímu trenérovi bylo uděleno dvěma kandidátům – 
cvičitelce Renatě Hammové, která naučila mnoho dětí plavat a letos slaví životní jubileum. 
Druhým oceněným je Vladimír Kopecký, předseda tenisového oddílu. Kromě skutečnosti,  
že pod vedením Dr. Kopeckého ve škole, kterou založil, se mnozí tenisté dostali mezi tenisty 
celostátního formátu, prosadil v roce 1985 realizaci dvou nových kurtů. 
 
 Rovněž k vyznamenaným sportovcům promluvil starosta Mgr. Ivan Adamec. „Sešli 
jsme se, abychom předali sportovní cenu a sportovní ocenění města Trutnova za tok 1999 
lidem, kteří svou sportovní reprezentací či trenérskou činností dosáhli vynikajících výsledků. 
Slavnostním předáním sportovních cen a ocenění naplníme konkrétní rozhodnutí zastupitelů 
města Trutnova. Toto rozhodnutí zcela jasně signalizuje tu skutečnost, že zastupitelé si dobře 
uvědomují důležitost sportu v životě obyvatel našeho města. 



 Již dávné lidské generace považovaly sportování za součást životního stylu a snažily 
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 návrh řešení  
se vždy objevuje slovo sport, sportování či pohyb. 
 Organizovanému sportu současnost 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 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, takové sporty, tuto skutečnost potvrzuje. Město výrazně podporuje 
činnost sportovních klubů, jejich rozvoj i rozvoj sportu jako takového. Ať už jsou to přímé 
finanční dotace klubům či investice do sportovních zařízení nebo dotace na jejich provoz. 
Zvýšenou pozornost věnuje organizacím, které se zabývají sportováním dětí a mládeže. 
Výborné či vynikající sportovní výsledky vždy byly, jsou a budou dobrou vizitkou  
a prezentací našeho města. 
 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.“ 
 
Případ Radka Hanykovicze 
 
 V rámci dohody o předávání pachatelů mezi ČR a Thajskem dojde pravděpodobně 
k převezení českého občana Radka Hanykovicze, který byl odsouzen k padesátiletému vězení 
za pašování drog, z Bangkoku. Tady byl v roce 1996 zadržen s 2,4 kg heroinu. Hrozilo mu 
doživotí nebo trest smrti. Na základě v dubnu podepsané dohody by mohl být za dva měsíce 
převezen Hanykovicz k výkonu trestu do ČR. 
 
Galerie města Trutnova 
 
 Hudební večer se skupinou Telegraph připravila GMT a skupina Kaluže na 27.4. 
v prostorách městské galerie. 
 
Miss SZŠ 
 
 Studentka SZŠ v Trutnově postoupila ze semifinále v Ústí n.L. do finále Miss 
středních zdravotnických škol 2000 z Čech ve Zlíně. Veronika Neužilová upoutala mj. i svou 
sestavou cvičení založeném na duševní energii a dechu. 
 Trutnova se týká i připravovaná soutěž Miss věnných měst – proběhnout by měla 
v Chrudimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mistrovství ČR v půlmaratonu 
 

     
 
 Mistrovství Č v půlmaratonu mužů a žen se uskutečnilo v Trutnově 30. dubna 
s bohatým doprovodným programem (country kapela klubu Bonanza, gymnastky Loko 
Trutnov, Star West, Durabo, mažoretky ZUŠ Úpice). 
 Na trať v délce 21 km vyběhli závodníci všech věkových kategorií za velkého vedra – 
to bylo také největším soupeřem všech vytrvalců. Trať závodu byla poměrně rozvinutá – 
vedla nejen po vycházkové trase podél Úpy, ale i příměstskou a městskou zástavbou celkem 
v pěti okruzích. Start a cíl závodu, jehož hlavním pořadatelem byla TJ Lokomotiva Trutnov, 
byl v centru Trutnova u obchodního domu na Horské ulici. 
 Hlavní pozornost na sebe soustředil závod mužů a žen – letošními půlmaratonskými 
šampiony se stali Miroslav Vítek z Ústí n.O. a Alena Peterková z Havířova. Oba se 
kvalifikovali na světový šampionát v Mexiku. Ředitelem závodu byl obětavý atletický 
pracovník TJ Loko Jiří Turner. 
 
Letní koupaliště 
 
 V případě příznivého počasí se počítá s otevřením nového letního koupaliště (letos už 
v druhé sezóně) koncem května. Dobudovává se dětský koutek, hřiště pro plážový volejbal, 
umístění pingpongových stolů, otevření půjčovny sportovních potřeb. Zlepšit by se měly  
i služby, hlavně občerstvení. Odbavování návštěvníků mají urychlit turnikety i možnosti 
předplatného. Vstupné na jeden den je 40 Kč pro dospělé a 25 Kč pro děti do 15 let. Od  
13. hodiny se snižuje na 35 a 20, od 16. hodiny na 25 a 15 Kč. Rodinné vstupné činí 90 Kč. 
Na tobogánu zavedeno bodové jízdné (za každou jízdu se odčítá 5 bodů): 5 bodů 5 Kč,  
za 100 bodů 80 Kč, za 200 bodů 150 Kč. Skluzavka je přístupná zdarma. 
 
 Velkým propagátorem trutnovského divadla (citelně chybí) je člen MZ Jaroslav Chvoj 
(ODS). Je členem country kapely Bonanzy i kapely Blue Cafe. Od svých osmi let žije 
v Trutnově (rodiště Olomouc) a je trutnovským patriotem v tom pravém slova smyslu. (Jeho 
profil přineslo dubnové číslo Radničních listů.) Po srpnu 1968 si prožil léta persekuce – devět 
měsíců byl i vězněn. 
 
Jarní úklid 
 
 Poslední dubnový víkend mohou využít občané Trutnova k úklidu prostranství  



před svými domy. Na odpad jsou připraveny velké kontejnery na 11 místech pro shrabaný 
nepořádek. Neslouží však jako odkladiště nepotřebných věcí – pro ty je určen Sběrný dvůr. 
 
Čarodějnice 
 

                              
 
 Poslední dubnový večer patřil už tradičně čarodějnicím na PKS Bojiště. 
 
Matriční události 
 
 V dubnu se v Trutnově narodilo 63 dětí, z toho 25 místních (12 chlapců a 13 dívek).  
9 trutnovských dětí se narodilo v jiných městech. Při vítání do života 15.4. bylo do Pamětní 
knihy města zapsáno 37 dětí. Sňatků bylo uzavřeno 19, z nich 1 u Církve bratrské. V tomto 
měsíci zemřelo 43 lidí, z toho 20 trutnovských spoluobčanů. Členky komise pro občanské 
záležitosti navštívily při životních jubileích 20 trutnovských občanů. 
 
Nezaměstnanost v dubnu 
 
 K 30.4. se ucházelo v oblasti Trutnova o zaměstnání 2 902 uchazečů (66,4 %) 
z celkového počtu 4 368 na okrese. Míra nezaměstnanosti na Trutnovsku dosahovala 7,65 %. 
V Trutnově samém bylo celkem 1 345 nezaměstnaných, z toho 560 žen, míra nezaměstnanosti 
činila 7,67 %. V královéhradeckém kraji činila nezaměstnanost 6,80 %, v České republice 
9,04 %. Na okrese Trutnov 6,67 %. 
 
 
  
 
  
 
  
 
 



Kulturní nabídka na květen 
 

Kam bude možno v květnu jít v Trutnově za kulturou, zábavou, poznáním? 
2.5. Klavírní koncert Fr. Jirky „Večer klasických sonát.“ Pořádá CMS, a.s. Hotel Bohemia. 
4.5. Absolventský koncert (Kateřina Fišerová – housle). ZUŠ. Koncertní síň B. Martinů. 
8.5. Oslavy 55. výročí ukončení 2. světové války – pořádá MěÚ, OkÚ a DK. Vzpomínkový 
akt na hřbitově v 9.30 hodin. Májový koncert v 10.30 hodin v KS B. Martinů. 
9.5. Baví vás Kuk a Cuk. Pro děti MŠ a I. st. ZŠ. Kino Vesmír. Vstupné 20 Kč. 
10.5. Absolventský koncert. Pořádá ZUŠ. Koncertní síň B. Martinů. 
11.5. Dívčí válka. Komedie F. R. Čecha. Národní dům. Vstupné 220, 200 a 180 Kč. 
13.5. V Trutnově bylo – nebylo aneb Na hradbách a pod hradbami. Zábavně-poznávací 
procházka nočním Trutnovem pro děti, dospělé i celé rodiny. Od 20.30 hod. 
14.5. Nebojte se strašidel. Pohádka z jarního Pohádkového čtyřlístku. ND v 15 hod. 
15.5. Výživa a potravinové doplňky v prevenci onemocnění. MUDr. J. Michali. Pořádá 
California Fitness a DK. Nár. dům. Vstupné 20 Kč. 
17.5. Zd. Svěrák – Jaroslav Uhlíř: Není nutno, aby bylo přímo veselo.Zábavný večer povídání 
a písniček. Národní dům. Vstupné 115 Kč. 
18.5. Promenádní koncert. Pořádá: Městská dechová hudba Krakonoška. Svatojanské náměstí 
v 15.30 hodin. 
18.5. Koncert KPH. A. Jablokov – housle. M. Otaki – klavír. KS B. M. Vstupné 60, mládež 
40 Kč.. 
20.5. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořádá Klub filatelistů. Klub důchodců. 
20.5. Hurvínek a zrcadlo. Zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. Cena 290 Kč. 
24.5. Absolventský koncert. Pořádá ZUŠ. Koncertní síň B. Martinů. 
25.5. Promenádní koncert. Pořádá Krakonoška. Krakonošovo náměstí v 16 hodin. 
 

     
 
27.5. Promenádní koncert dech. orchestru z Bautzen (SRN). Krakonošovo nám. V 10 hod. 
29.5. Helena Růžičková. Pondělní koktejl s jejím vyprávěním. ND. Vstupné 85 Kč. 
1.-12.5. Hvězdárna v Úpici. Výstava ke 40 letům činnosti. Foyer kina Vesmír. 
15.-28.5. Co je to štěstí? Výstava dětských prací DDM. Foyer kina Vesmír. 
24.5.-10.6. Výstava výtvarných prací žáků II. st. ZŠ. Galerie města Trutnova. 
 
Varhanní festival Trutnov 2000 
 
 Varhanní festival Trutnov 2000 věnovaný 250. výročí úmrtí Johanna Sebastiana Bacha 
– koncerty v kostele Narození P. Marie: 
14.5. Daniela Kosinová – varhany. Karolína Berková – soprán. V 17. hodin. 
17.5. Kamila Plšková – varhany, Robert Hruška – trubka. V 19. hodin. 



21.5. Martin Matyska – varhany. Marta  Stočesová-Neumanová – hoboj, flétna. V 17 hodin. 
28.5. Pavel Černý – varhany, Magdaléna  Hájossyová – soprán. V 17 hodin. 
 
Soutěž o titul Pivní muž 
 
 Klub Kopecký uspořádal i letos 30.4. a 1.5. tradiční soutěž o titul Pivní muž 2000. 
Oproti předcházejícím sedmi ročníkům, kdy zápolili s Klubem Janouch, byl letos jejich 
soupeřem nejstarší trutnovský pivní klub Staropramen, jehož členové se scházejí v současné 
době v restauraci Na Struze. 
 První den probíhala soutěž v krytém bazénu (plavání), v kuželkách a šipkách. Druhý 
den pokračovala na Babí (střelba na holuby a z pistole na cíl) a v Dolcích (jízda na kole, skok 
sounož do písku, jízda na kanoi, hod prázdným sudem piva). Soutěžení ukončila pivní štafeta 
družstev v restauraci Severka v Dolcích. Titul Pivní muž vybojoval prezident Klubu 
Kopeckých Jan Braun (poprvé). 
 
KSČM 
 

     
 

1.máj oslavovali jen komunisté – sešla se jich asi stovka Na Nivách, kde k nim 
promluvil poslanec PS ČR Václav Exner. 
 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
 
 Na aktivu Svazu neslyšících a nedoslýchavých představil pracovník firmy Kompone 
z Brna nové kompenzační a komunikační pomůcky. Aktivu se zúčastnil jako host i starosta 
Trutnova Mgr. Ivan Adamec, který nevynechá snad žádnou akci v Trutnově. Je dobře, že je 
stále mezi lidmi. 
 
Průzkum tělesné hmotnosti 
 
 V rámci Dne zdraví prováděly studentky SZŠ průzkum hmotnosti obyvatel města. 
Muži nedopadli dobře (139). Ve věku od 21 do 30 let jich měla nadváhu ¼, ve věku 31  
až 40 let už 61 %. Nasazený váhový trend pokračoval i ve vyšších mužských váhových 
kategoriích. Příznivé ukazatele prokazovala i skupina žen ve věkové kategorii 41 – 50 let. 
 
 
 
 



Stachelberg 
 
 V současné době je na Stachelbergu živo. Na povrchu je budována naučná stezka  
po jeho těžkých a lehkých objektech. Prostřednictvím informačních tabulí se návštěvník 
seznámí s několika kilometry pevnostní linie, která zde tvoří komplex značné historické 
hodnoty. Rozsáhlejší práce však probíhají v hlubokém podzemí. To je podle dostupných 
pramenů, jak uvádí Dr. Miroslav Kejzlar, duše všeho dění na Stachelbergu, již od podzimu 
1938 z větší části zaplaveno vodou. Členové družstva Fortis se nyní snaží část podzemních 
prostor odvodnit a zajistit tak, aby sem bez obav mohli návštěvníci pevnosti vkročit. 
V rozestavěném podzemí Stachelbergu tak bude vidět postup prací při výstavbě tohoto 
mohutného díla. 
 Spojený komplex vojensko-historické expozice, naučné stezky a rozestavěného 
podzemí vytvoří ze Stachelbergu turistickou zajímavost nadregionálního charakteru. 
 
 Od května je Stachelberg po zimně znovu zase přístupný návštěvníkům – loni jich sem 
přišlo na 4 000, hodně jich bylo z Německa, Polska, Holandska. Letos bude na Stachelbergu 
otevřeno od začátku července do poloviny srpna denně. 
 
FK Trutnov 
 
 Začátkem května drží divizní fotbalisté Trutnova stále střed tabulky s 32 body. 
 
Polští učitelé 
 
 SPŠ a SOU navštívilo začátkem měsíce 30 pedagogických pracovníků z polské střední 
školy ve Walbrzychu. Na radnici byli přijati starostou města. 
 
Výstava hasičských sborů v MP 
 

     
 



     
 
 Výstava Z historie hasičských sborů na Trutnovsku byla zahájena v Muzeu 
Podkrkonoší 4. května úvodním slovem starosty SHČMS na okrese Jiřího Orsáka.  
Na výstavě, která potrvá do 21. května, mohou návštěvníci zhlédnout historickou hasičskou 
techniku, dobové uniformy a archiválie jednotlivých spolků. 
 V návaznosti na uvedenou  výstavu bylo živo i na Krakonošově náměstí. Byla tu 
vystavena hasičská technika, předváděla se tu hasičská činnost – hašení, vyprošťování 
ohrožené či zraněné osoby z vozu, hasičský výcvik. 
 Houkání hasičských vozů je rok od roku stále častější. Před několika lety kolem 300, 
letos už na 500. Přibývá technických zásahů i jejich rozmanitost. Podle potřeby vyjíždějí 
hasiči i se zdravotní záchrannou službou při haváriích. 
 
Tisková konference 5.5. 
 
 Na tiskové konferenci 5.5. informoval starosta novináře o májových oslavách,  
o situaci v prodeji Varšavy, o zakoupení obrazu J. Čapka pro GMT, o problémech Dolců,  
o informačních panelech, o silnici do Občanova, kamerovém systému, o návštěvě v Polsku 
18.5. (Dopravní konference). 
  
 V Rubínu zahájili hudební pořady vystoupením dámské country skupiny „Kocábka.“ 
 
 Krkonošský automotoklub připravil motokrosové klání na dráze Za Tratí (6.5.). 
 
Mezinárodní malířský plenér 
 
 Do 7. května probíhal od konce dubna v polské Swidnici Mezinárodní malířský plenér 
2000. Město Trutnov reprezentoval malíř Jaromír Komínek, který pracuje jako návrhář 
v Texlenu. Plenéru se zúčastnilo 16 malířů – podmínkou bylo, že věnují jednu práci městu 
Swidnici. (Je to příležitost i pro GMT?) 
 
 
 
 
 
 
 
 



55. výročí ukončení II. světové války 
 

     
 
 U příležitosti 55. výročí ukončení II. světové války se uskutečnil 8.5. na městském 
hřbitově v Trutnově u Památníku obětem II. světové války vzpomínkový akt. Hlavní projev 
přednesl přednosta OkÚ ing. Vladimír Klímko. Zabýval se v něm mj. připomenutím 
obrovských lidských, materiálních a kulturních škod, historií našeho odboje, okupace  
i osvobození. 
 Ve svém proslovu ing. Klímko zdůraznil věčnou pravdu, že „každá válka nemá vítězů, 
ale jen oběti, a to na všech zúčastněných stranách. Každé vybočení z normálního poklidného 
života, každá rasová a třídní nenávist pak přinášejí jen neštěstí a nové nepravosti a zločiny. 
Válečné kříže, rozseté po celé Evropě a vlastně po celém světě, nám musí stále připomínat, že 
je nutné najít cestu k překročení zel minulosti, k nalezení cesty k vzájemné důvěře a vytrvalé 
práci pro budoucnost. Na prahu 21. století bychom neměli vstupovat do nového tisíciletí 
s nenávistí v srdci. 
 Je však třeba připomenout i jinou věc. Málokteré období našich dějin bylo v minulosti 
předmětem tak intenzivního úsilí jako období boje za obnovu samostatnosti Československa 
v letech druhé světové války. Porážka nacistického Německa a jeho spojenců byla výsledkem 
kolektivního úsilí řady národů, které se spojily, aby čelily nacismu a skoncovaly v Evropě 
s obdobím fašistické hrůzovlády. Na našem území operovaly nejen jednotky Rudé armády, 
ale také americké, polské a další jednotky. Za svobodu Československa však v zahraničí  
i doma bojovali a umírali také Češi a Slováci. Je proto naším nesporným právem připomínat 
si 8. květen 1945 nejen jako Den osvobození od fašismu, jak zní oficiální název v kalendáři, 
ale i jako Den vítězství na evropském válčišti.“ 
 Na závěr odbočil ing. Klímko k počátkům naší národní existence. „První 
československý prezident T. G. Masaryk vždy zdůrazňoval, že česká politika musí být 
v souladu se světovými ideály. Proto není možno souhlasit při zdůraznění prospěšnosti 
členství v NATO pouze s výčtem bezpečnostních a jiných výhod, jež vyplývají z členství 
v nejmocnější vojenské organizaci západních demokracií. Naopak je třeba dodat důraz  
na skutečnost, že toto členství znamená v první řadě náš dobrovolný závazný souhlas 
s demokratickými hodnotami, zásadami a ideály, ale také ochotu tyto ideály rozhodně bránit. 
Proto připomenu výrok východopruského socialisty Augusta Winniga. Tento citát, který jsem 
již při jiné příležitosti použil, vypovídá podle mne nejlépe o smyslu oběti ve prospěch 
uchování demokracie. „Stát má vždy takovou cenu, jak jsou jeho muži připraveni za něj 
umírat.“ 
 Proto si ještě jednou připomeňme ty statečné, kteří tuto nejvyšší oběť za naši svobodu 
položili a nikdy jejich hrdinství a obětavost nezapomeňme. Čest jejich památce!“ 
(KSČM vzpomněla 55. výročí ukončení války 9.5. na hřbitově.) 
 



Májový koncert (ZUŠ) 
 
 Na vzpomínkový akt na hřbitově navázal 8.5. od 10.30 hodin v Koncertní síni 
Bohuslava Martinů Májový koncert žáků ZUŠ  v Trutnově spojený s předáním pamětních 
medailí Konfederace politických vězňů 32 přítomných vyznamenaných. Promluvil k nim 
plukovník Rudolf Marek. 
 
Prodej býv. hotelu Varšava 
 
 MZ schválilo 9.5. těsnou většinou hlasů prodej bývalého hotelu Varšava. Objekt 
(velmi zchátralý) získali za cenu pozemku (za necelý půlmilion) manželé Vojtíškovi z Hradce 
Králové. Bývalý hotel chtějí přebudovat na polyfunkční dům s restaurací, obchody, 
kancelářemi a byty. Rekonstrukce by si podle nich vyžádala 20 milionů korun. (Kupní 
smlouva má řadu podmínek – do konce příštího roku zajistit statiku, obnovit fasádu  
do náměstí, opravit střechu aj.). 
 Hotel Varšava provozoval v minulosti podnik Restaurace a jídelny, který jej počátkem 
90. let v rámci privatizace prodal soukromníkovi, který však nechal objekt zchátrat. Hotel 
v tomto hrozném stavu vrátil soud státu a ten jej asi před dvěma lety daroval trutnovské 
radnici. Od té doby se město snažilo hotel prodat za cenu odpovídající hodnotě zastavěného 
pozemku. (Jde o nemovitost čp. 19 a čp. 5 na Krakonošově náměstí.) 
 
Galerie města Trutnova 
 
 Sbírky GMT obohatí obraz Josefa Čapka, který zobrazuje dvě ženy s dítětem. Je 
z roku 1937 – v 90. letech byl v restituci vrácen z Národní galerie původnímu majiteli. Cena 
obrazu je 1,6 mil. korun – skutečná hodnota daleko vyšší. Zhruba 600 000 Kč uhradí galerie 
ze svých disponibilních prostředků a sponzorských darů, na zbývající milion si vezme 
investiční úvěr, jehož ručitelem se na základě rozhodnutí MZ stalo město. 
 
Květinový dar 
 
 Už potřetí proběhl v Trutnově „květinový den,“ dobrovolná sbírka prostředků na boj 
proti rakovině, nabídnutím žlutých květů. Podílely se na něm studentky a členky ČSŽ. (Loni 
se podařilo vybrat 32 000 Kč). 
 
Sběrné místo Diakonie 
 
 Občanské sdružení Diakonie připravuje v Trutnově zřízení sběrného místa v areálu 
bývalých kasáren. Objekt bezplatně dalo do pronájmu město. Humanitární středisko tady 
získá rozsáhlou skladovací plochu i výdejní místo pro sociálně potřebné lidi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



53. ročník Závodu míru 
 

     
 
 53. ročník ZM, který odstartoval slavnostně 11.5. z Krakonošova náměstí (ostrý start 
byl u čerpací stanice Paramo) k 8. etapě do Ústí nad Labem (trasa měří 230 km a má pět 
vrchařských prémií, které prověří kvalitu jezdců) připomněl slavné časy trutnovské cyklistiky, 
doby, kdy byl před 20 lety Trutnov právem označován jako město cyklistiky (v roce 1984 byl 
poprvé i etapovým městem). 
 Letos mezi účastníky nechyběli opět (jako loni) jezdci hradeckého týmu PSK Unit 
Expert (Tesař, Sosenka, bratři Kejvalové, Herman a Kalenda). Posledně uvedeného  
na poslední chvíli nahradil pro nemoc  Radek Dítě. 
 Nestor trutnovské i československé cyklistiky Ctibor Vetterle (29 ročníků ZM 
doprovázel jako rozhodčí v sedle motocyklu jezdce) vyslovil při této příležitosti přání, aby  
se Trutnov jako kdysi stal klasickým etapovým městem. Připomněl i neodmyslitelnou 
osobnost trutnovské cyklistiky Jiřího Hradeckého. 
 
„Známe své město?!“ 
 
 11. května uzavřela Kulturní komise MěÚ korespondenční vlastivědnou soutěž 
„Známe své město?!“, která skončila v dubnu po třech kolech. Z pěti nejlepších účastníků 
byla vylosována jako vítěz Kateřina Reslerová.  
 
„Bylo – nebylo…“ 
 

     
 
 Večer 13. května mezi 21. a 22. hodinou se početně shromáždili na Krakonošově 
náměstí děti s rodiči (přišli ale i další účastníci), aby se vydali do historie města, které letos 
oslavilo 740. výročí od svého vzniku. Velkou názornou vlastivědnou akci s názvem  



„V Trutnově bylo – nebylo aneb Na hradbách a pod hradbami“ připravili pracovníci Domu 
kultury. Ti vydali i pěkný bulletin, průvodce na cestu historií našeho města, ve kterém, jak 
závěrem uvádějí, použili „veškeré údaje z knihy A. Justa a K. Hybnera Trutnov známý – 
neznámý.“ 
 
 Historii Trutnova připomněl účastníkům starosta Mgr. Adamec. „Před 740 lety v roce 
1260 se poprvé připomíná v historických pramenech naše město. Bylo založeno panem 
Idíkem ze Švábenic zřejmě nedlouho před zmiňovaným rokem. Prvními měšťany byli jak 
Němci, kteří přišli ze Slezska, tak i domácí obyvatelstvo, a to především ze starší slovanské 
osady Úpa. Ta se nalézala v okolí kostela sv. Václava v dnešním Horním Starém Městě. 
 Město, které Idík založil, se pak nazývalo Nová Úpa a až od roku 1301 známe její 
současné jméno – Trutnov.  O historii našeho města existuje řada historických záznamů  
a zajímavých pověstí a historek. Se jménem Trutnov je spojena pověst, která klade založení 
města již do 11. století. Tehdy prý v hlubokých lesích v okolí dnešního Trutnova hledal bájný 
rytíř Trut vhodné místo pro založení města, když narazil v rokli někde pod dnešním sídlem 
MěÚ na strašlivého draka, kterého ve vítězném boji zabil. Trut pak věnoval kůži draka knížeti 
Oldřichovi a ten ji pak nechal pověsit v průčelí brněnské radnice, kde je dodnes. Na místě 
urputného boje bylo založeno město pojmenované po rytíři Trutovi – Trutnov a poražený drak 
se pak dostal i do městského znaku. Tedy známý brněnský drak je vlastně trutnovský, ale je 
také pravdou, že již naši předkové této historce mnoho nevěřili a místo, kde se tak stalo, 
nazývali Pahorkem výmyslů. Někdy také název města Trutnov – Trautenau volně překládá 
jako milé místo při nivě, při lukách. 
 Nebyl to však rytíř Trut, který poprvé vstoupil na území našeho města. Víme, že cesta 
do Slezska kolem našeho města byla prošlapána již v pravěku, a máme doklady, že město 
v této souvislosti navštívili i Keltové, kteří nám zde nechali několik svých mincí. Dokonce 
v blízkých Voletinách byl člověk již zhruba před 11 tisíci lety.“ 
 V další části svého projevu se zmínil starosta o hradbách a městských branách,  
o středověké spravedlnosti, o historii památné Staré radnice. „Brány měly pro město stejný 
magický význam jako práh pro dům. Končilo u nich „cizí“ a začínalo „důvěrně známé,“ 
v noci s uzavřením brány měšťané uzamykali před vším zlým a nepřátelským a jen tady  
ve městě mohli zažívat pocit relativního bezpečí, jistoty a sounáležitosti. Za zavřenými 
dveřmi domů se pak tento pocit násobil a v chrámu Páně vrcholil. Do jaké míry měšťané 
chápali to které místo jako nedotknutelné se nám projevuje v rozdílných trestech za stejné 
zločiny s ohledem na to, jestli byly spáchány někde na mezi, na ulici, nebo se zločinec odvážil 
do domu. V městských branách jako v magickém pomezí mezi dvěma různými světy pak byli 
vězněni ti, kteří se provinili proti městským právům – tedy porušili onen magický všemi lidmi 
uznávaný řád. Pevně věřím, že i dnes, kdy už nestojí Horní, Dolní ani Střední brána, zažíváte  
i vy v našem Trutnově pocit jistoty, bezpečí a sounáležitosti.“ 
 
 Srozumitelně nakreslený plánek v bulletinu „V Trutnově bylo – nebylo“ pak vedl 
účastníky po místech, která se dotýkají trutnovské historie, oživené na trase historickými: 
Městskou branou u radnice, u níž začínala noční cesta historií Trutnova, pokračovalo putování 
k významným místům města – Střední brána, Věznice, Hradby, Dolní brána, Střední mlýn, 
Malé náměstí, řeka Úpa, Dračí ulička, Mlýnský náhon, Kostelka, Kostel Narození P. Marie, 
Hrad – zámek, ulice Na Struze, náměstí. O velikém zájmu dětských i dospělých účastníků této 
velmi zdařilé akce trutnovského Domu kultury svědčí na 3 000 lidí všech věkových kategorií, 
akce, která nejen pobavila, ale i poučila – ještě více přiblížila občany k jejich městu. 
 V nočním Trutnově 13.5. se „děly věci.“ Dlouho pak ve vzpomínkách ožívaly postavy 
z dávné historie – lapkové, žebráci, malomocní, vězňové. Největší ohlas vyvolávali tři vodníci 



v Úpě, kteří osvětleni zeleným reflektorem lovili do hrníčků z vody Úpy dušičky utopených. 
Vyvrcholením akce byl nepochybně monumentální drak, tyčící se hrozivě na hradbách  
nad někdejší Dračí uličkou a pouštějící děs a hrůzu na kolemjdoucí. Především pro děti to byl 
večer nezapomenutelných zážitků. 
 
Judo TJ Loko 
 
 Ve dnech 14. a 15. května se žákovský oddíl Judo TJ Loko velmi úspěšně zúčastnil 
mezinárodního turnaje ve Fűrstenwaldu v Německu. Ve váze do 42 kg obsadil trutnovský Petr 
Voceďálek první místo. 
 
Ohlas vítězství hokejistů 13.5. 
 
 Zlaté medaile z mistrovství světa v ledním hokeji v Rusku vyvolaly i v Trutnově 
bouřlivý radostný ohlas. Houkající auta projíždějící ulicemi Trutnova s českými vlajkami – 
s nimi procházela městem i mládež, plné hospody, jásot a zpěv dávaly najevo, kolik má český 
hokej fandů. 
 
Varhanní festival 
 

     
 
 Ve dnech 14., 17. a 21. května probíhal v chrámu Narození P. Marie Varhanní festival 
Trutnov 2000 (ještě i 28.5.). Pod záštitou města Trutnova ho uspořádal R. Matyska  
za podpory OkÚ, DK, Arciděkanství v Trutnově a řady sponzorů. Jednotlivé koncerty 
navštívilo průměrně 50 posluchačů. O úspěch festivalu se zasloužil i varhaník Martin 
Matyska. Kulturní život Trutnova Varhanní festival významně obohatil. 
 
Most k životu 
 
 16. května navštívila trutnovskou společnost Most k životu prezidentka občanského 
sdružení na pomoc obětem domácího násilí „Bílý kruh života“ Petra Vitoušová. 
 
 Dvě porážky v Praze stlačily ženský softbalový tým HSM na 5. místo ligy. 
 
Dálnice (18.5.) 
 
 Po valné hromadě Sdružení pro výstavbu dálnice D11 – A3 se zúčastnil trutnovský 
starosta Mgr. Adamec 3. polské konference o dopravě v Lublinu. Ve svém vystoupení 



upozornil na problém dálniční i silniční sítě ve východočeském regionu. Trutnov má 
eminentní zájem, aby dálnice D1 – A3 tvořila jeden dopravní koridor. 
 
Dolce 
 
 Rekreační oblast Dolce (má ji od města v pronájmu AUST, s.r.o.), se připravuje  
na sezónu – je oplocován kemp, dokončuje se sociální zařízení pro veřejnost na pláži. Silnice 
z Volanova do Dolců bude zrekonstruována. 
 
Pamětní medaile 
 

     
 

     
 
 16.5. byly ve slavnostní síni Staré radnice uděleny pamětní medaile u příležitosti  
55. výročí ukončení II. světové války. Slavnostní akt pro vyznamenané (byl mezi nimi  
i trutnovský starosta) připravil OV ČSBS v Trutnově. 
 
Strana za životní jistoty 
 
 Strana za životní jistoty, jejímž předsedou Oblastní rady je František Brož z Poříčí, 
chce získat do svých řad mladé lidi – dosavadní průměrný věk jejích členů je kolem 
sedmdesátky. 
 
 
 
 
 
 



Běh Terryho Foxe 
 

     
 
 Běh Terryho Foxe, jehož tradičním pořadatelem v Trutnově je OkÚ, se uskutečnil 
18.5. od 13.00 do 16.30 hodin na trase 2 200 m. Letošní deštivé počasí ovlivnilo účast – běh 
absolvovalo méně lidí, asi 1 700. Účastníky byly většinou děti základních škol a mladí lidé  
do 30 let. Na upomínkových předmětech se ale vybralo více než loni – na konto České ligy 
proti rakovině přibylo 42 000 Kč. Trať bylo možno absolvovat během, chůzí, joggingem  
i na invalidním vozíku. Terryho běh se stal zároveň i propagací zdravého způsobu života  
bez kouření, drog a alkoholu. 
 
Krakonoška 18.5. 
 

     
 
 K oživení Běhu Terryho Foxe přispělo hudební vystoupení městské dechové hudby 
Krakonoška na Svatojanském náměstí. (Za týden nato uspořádá Krakonoška další koncert  
na Krakonošově náměstí.) 
 
Dny otevřených dveří v Texlenu 
 
 Texlen Linen Trutnov uspořádal 18.5. odpoledne v Mladých Bukách ve výrobním 
závodě společnosti Texlen-Lena výstavu s malou expozicí výrobků, dokumentů z minulosti  
i současnosti Texlenu. Akce se konala v rámci Dnů otevřených dveří v Texlenu. 
 
 
 
 



Výběrová řízení na obsazení míst na MěÚ a TIC 
 
 MR v Trutnově vypsala v polovině května výběrové řízení na obsazení místa 
vedoucího odboru rozvoje města a územního plánování (přihlášky do 10.7.) a na obsazení 
místa vedoucího komunálního odboru (přihlášky do 10.6.). Městský úřad a Sdružení 
Turistické informační centrum (TIC) výběrové řízení na místo vedoucího Turistického 
informačního centra ve Staré radnici (termín přihlášek do 31.5.). 
 
Výbuch před hernou Admirál 
 
 20. května po druhé hodině ranní otřásla Poštovní ulicí, kde se nachází herna Admirál, 
exploze. Tlaková vlna poškodila několik skleněných výplní, žaluzie a reklamní poutače.  
Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Pachatele, dva mladíky z Trutnova a z Pardubic ve věku  
22 a 23 let, policie zatkla – dobrou spoluprácí s městskou policií. Zachytil je i kamerový 
systém. Způsobená škoda byla odhadnuta na 30 000 Kč. 
 
Rybářské závody v Dolcích 
 

     
 
 20. května se uskutečnil již popáté v Dolcích závod lovu kapra. Sedmihodinového 
klání se zúčastnilo 89 soutěžících, kteří ulovili 85 ryb o celkové délce 32,5 m (průměrná délka 
jednoho kusu 38 cm). Vítězem se stal Karel Bubeníček z Trutnova (6 ryb, 206 cm), který byl 
odměněn zájezdem do Norska. (Vložné do závodu činilo 300 Kč – chycené ryby se vracely 
zpět vodě). 21. května se konala olympiáda mládeže v závodě rybolovné techniky a lovu ryb. 
Na ukončení závodu byl proveden křest nových rybářů. 
 
Letošní koupání? 
 
 Na letním koupališti probíhají dokončovací práce (zatravňování). Návštěvníkům tady 
letos zpříjemní pobyt nově dětský koutek, kurt pro plážový volejbal, pingpongové stoly.  
Otevřena bude i půjčovna sportovních potřeb. Také služby občerstvení budou na vyšší úrovni. 
 V případě příznivého počasí je připraveno otevření koupaliště na 20. květen. Letní 
počasí však zatím nic moc … 
 
 
 
 



Dolce 
 
 Ani letos se patrně návštěvníci Dolců čisté vody ve zdejších rybnících nedočkají. 
Provedené odbahnění vodní plochy nepomohlo. Vody je také málo – pohybuje se  
pod normálem. Podle informace předsedy ZO ČRS (ta se o dolecký rybník stará) Klause 
Pohla došlo k závadě v kbelu a nádrží, které zachycují vodu. Rybník v Dolcích se podařilo 
naplnit jen ze dvou třetin. 
 
Karate 
 

     
 
 Krkonošský pohár mládeže v karate se uskutečnil Na Nivách 20. května za účasti 
stovky žáků a žákyň. 
 
 

     
 
 Prodejní výstava Českého svazu diabetiků na MěÚ 22. května. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyznamenání dárců krve 
 

     
 
 22. května převzalo zlaté Janského plakety 22 bezpříspěvkových dárců krve v obřadní 
síni Staré radnice. Dárcům osobně poděkovali představitelé města a okresu Mgr. Adamec  
a Ing. Klímko. Spolu s primářkou Transfúzního a hematologického oddělení jim předali 
zasloužené (za 40 odběrů krve) zlaté ocenění. 
 24. května proběhla v Malém sále MěÚ obdobná slavnost s dárci, vyznamenanými 
stříbrnými plaketami Janského za dvacet odběrů. „Jsou to lidé,“ vyzvedla primářka Dr. Alena 
Kvardová, „kteří k nám opakovaně chodí na odběr krve. Jsou to lidé, jimž můžeme 
zatelefonovat a když je potřebujeme, vždycky přijdou. Chci poděkovat i za pacienty, kterým 
pomáhají v těžkých chvílích překonávat potíže při nehodách, úrazech či operacích.“ (S dárky 
pro dárce nezapomíná ani město, ani pojišťovny). 
 Odběry krve se v Trutnově provádějí denně. Dárců je třeba stále. 
 
Ženský fotbalový klub 
 
 V druhé lize fotbalistek odjela 21.5. favorizovaná Sparta s debaklem. Trutnovský ŽFK 
překvapivě zdolal 5:2 přední celek tabulky. 
 
FK Trutnov 
 
 Divizní fotbalové mužstvo zaujímá v tabulce až 12. místo. 
 
Box 
 
 Osmnáctiletý boxer TJ Loko Martin Kofroň vyhrál v supertěžké váze nad 91 kg 
mistrovství ČR v Karviné. Oddíl boxu je na 10. příčce 24 členné ligy mužů (II. liga). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školáci v galerii 
 

     
 
 Výstavu Školáci v galerii zahájili 23.5. Čmukaři, loutkový soubor z Turnova v GMT. 
Expozici tvoří výtvarné práce (některé velmi zdařilé) žáků 2. stupně ZŠ, zvláštní školy, ZŠ  
při nemocnici, gymnázia a RIAPSu. Potrvá do 10. června. Tvořili na téma „Pocity.“ 
 
Výročí úmrtí Uffo Horna (1860) 
 
 23. května jsme si připomněli úmrtí významného česko-německého revolučního 
básníka, spisovatele, novináře a politika, trutnovského rodáka Uffo Horna, který tu zemřel 
před 140 lety. Trvale nám ho připomíná i busta v městských sadech. 
 Uffo Horn zemřel poměrně mlád – bylo mu 43 let. Jeho hrob na trutnovském hřbitově 
zdobí náhrobek s reliéfem básníka a se lkající básnickou múzou, dílo pražského sochaře 
Tomáše Seidana. Po zrušení starého hřbitova u kostela (existoval do roku 1875) byl pomník 
přemístěn na dnešní místo nedaleko hlavního vchodu u jižní zdi. 
 
Úspěch FK Vrapo Volanov (2:1) 
 
 Druhý celek okresního přeboru Trutnovska nečekaně 24.5. vyřadil v semifinále Vč 
poháru ČMFS Týniště n.O., které kope o tři třídy výše. Volanov předtím porazil i Náchod.  
Ve finále ho čeká už těžký soupeř FK Loko Pardubice. Jim Volanovští koncem května 
podlehli 3:0. 
 
S kolečkovými bruslemi na ZS 
 
 V letním období může využít betonové plochy zimního stadionu mládež na 
kolečkových bruslích. Od 1. června bude pro ně otevřen vždy v úterý a čtvrtek od 15.00  
do 17.00 hodin. Vstupné 3 Kč. 
 
Denní stacionář v Palackého ul. 
 
 9. ročníku Abilympiády 24.5. ve Skřivanech se zúčastní i sedm dětí z trutnovského 
Denního stacionáře pro mentálně postižené. Zúčastní se letos poprvé. Bronzovou medaili si 
přivezla Stáňa Millerová z discipliny pletení. 
 
 
 



Stříbrný podvečer 
 

     
 
 Dvanáct manželských párů si 25. května připomnělo na Staré radnici svou svatbu  
před 25 lety. Květiny, dárek, kulturní vystoupení žáků ZUŠ a MŠ pěkně zarámovaly „jejich 
den.“ Nezapomněl na ně ani starosta Trutnova několika srdečnými slovy. „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 dvacetipěti letech budeme moci se stejným štěstím  
a stejnou radostí oslavit spolu s Vašimi blízkými svatbu zlatou,“ uvedl mj. Mgr. Adamec. 
 
Dokončení rekonstrukce Vodní ulice 
 
 Kolaudační řízení rekonstruované Vodní ulice proběhlo 25.5. Vodní ulice, zkrásnělá, 
byla plně otevřena provozu. Program rekonstrukce trutnovských komunikací se naplnil –  
a plní – i touto zdařilou akcí. 
 
Hotel Varšava 
 
 Koncem května se dohodli zástupci poslaneckých klubů na definitivním znění kupní 
smlouvy bývalého hotelu Varšava na Krakonošově náměstí. Objekt, který by měl být 
rekonstruován do konce příštího roku, byl předán kupujícímu Martinu Vojtíškovi z Hradce 
Králové. „Pevně věřím, že se transakce podaří a objekt bude rekonstruován tak, jak 
požadujeme,“ vyjádřil se starosta města Mgr. Adamec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotovýstava Ing. Košťála (MPT) 
 

     
 
 Výstava fotografií „Indie očima Ctibora Košťála“ byla zahájena 25.5. v Muzeu 
Podkrkonoší. Je to velmi zajímavý soubor černobílých snímků z jeho cesty po této asijské 
zemi, „zemi jedinečných přírodních krás, ale i neuvěřitelné špíny, zemi, kde se snoubí 
duchovní bohatství s bídou a chudobou,“ uvedl na svém informativním listě k výstavě  
ing. Košťál. 
 „Fotky jsem sestavil chronologicky tak, jak jsme vlastní cestu absolvovali. Kromě 
krásných hor bych rád návštěvníkům také ukázal nelehký život v této přelidněné zemi. Takže 
taková reportážně-výtvarná záležitost. Bude zde vystaven i jeden artefakt, který jsem si 
z Indie přivezl. Už kvůli němu stojí za to expozici navštívit.“ 
 
Začaly houby … 
 
 Po deštivých dnech 21.-24.5. začaly růst houby. Ukázkové křemeňáky našel Jan 
Štefan z Trutnova v bohuslavických lesích. 
 
Družba se Swidnicí 
 
 K polským přátelům do Swidnice odjela 26.5. delegace města vedená starostou  
Mgr. Adamcem. Zájezdu se zúčastní i některé kulturní soubory, které budou reprezentovat 
Dům kultury, např. Star West, Drak ń roll a Oděvní studio. 
 
Z činnosti nového gynekologicko-porodnického oddělení 
 
 Moderní prostory a vybavení nového gynekologicko-porodnického areálu využilo  
od ledna do května už 275 maminek. Jezdit se sem naučily i ženy z okolí. K porodům chodí  
i hodně otců – prostorové uspořádání pavilónu to plně umožňuje. Na ambulancích je denně 
kolem 80 žen. Zatím nedošlo ke zřízení genetické laboratoře, i když v Trutnově jsou 
kvalifikovaní na diagnostikování vzorků z plodových vod (zatím se musí posílat až do Hradce 
Králové). Důležitá je i činnost mykologické poradny, která je otevřena na gynekologii v úterý 
a v pátek. Ta spolupracuje s rentgenovým oddělením nemocnice. 
 
Za trutnovským drakem 
 
 27. května proběhl již 18. ročník pochodu a cyklojízdy Za trutnovským drakem.  
Z 222 účastníků jich absolvovalo 69 10 km, 52 15 km, 48 25 km, 11 35 km, 7 50 km  



a cyklotrasu 35. Doprovodem jinak zdařilé akce bylo vedro, na závěr i déšť s bouřkou. 
Pořadatelem byl KČT Loko a SLŠ. 
 
Dechový orchestr z Bautzen 
 

     
 
 Týž den vystoupil na promenádním koncertu na Krakonošově náměstí dechový 
orchestr ze SRN – Bautzen. Jeho koncert zpestřily svým vystoupením mažoretky Koletovy 
hudby ze Rtyně.  
 
Očkování psů proti vzteklině 
 
 27.5. začalo v Trutnově letošní hromadné očkování psů. Pokračovat bude v dalších 
dnech až do 3.6. Očkování, které je jednou ročně povinné a je hrazeno majitelem psa – 80 Kč 
provádí lékař střediska Veterinář, s.r.o. Časový harmonogram očkování oznámily s měsíčním 
předstihem Radniční listy. 
 
Mistrovství Evropy šipkařů 
 
 Mezi 328 šipkaři na 6. mistrovství Evropy moderních šipkařů v italském Riccione  
se umístil Jiří Schwentner z W sportu Trutnov na 17. místě. 
 
Plavci TJ Loko 
 
 O 64 medailí se podělili plavci TJ Loko v německém Lingenu. 65 medailí získali  
na krajských přeborech žáci (29 zlatých). Závodník Jiří Kroužek získal zlato devětkrát. 
 
Radomír Matyska 
 
 V květnových Radničních listech se představil občanům Radomír Matyska, člen MZ. 
Je známým organizátorem Adventního a Varhanního festivalu, pracuje v komisi pro rozvoj 
podnikání a cestovního ruchu a v komisi kulturní. V MZ je za KDU-ČSL. 
 
MHD – Osnado 
 
 I letos dojde v Trutnově k rozšíření městské hromadné dopravy (další zastávky  
Na Struze, u nákupního střediska Prima, na České čtvrti). 
 



SZŠ 
 
 29.5. shromažďovali studenti SZŠ v improvizovaném stánku na Krakonošově náměstí 
darované hračky pro děti Státní oblastní nemocnice v Trutnově a Ústavu sociální péče 
v Hajnici. Humanitární akce proběhla pod heslem „I nemocné děti si hrají.“ 
 Podobnou sbírku pro děti Kojeneckého ústavu  uspořádala nedávno děvčata  
ZŠ v Komenského ulici. 
 
Radniční listy z 29.5. 
 
 Květnové číslo Radničních listů přineslo mj. tyto články: Podejte ruce dětem ze Sierra 
Leone. Jednání městských orgánů. Zastupitel Radomír Matyska. Prodej domů a pronájem 
bytů. Rekonstrukce Vodní a Spojenecké ulice. Rok 2000 – rok ochrany motorových vozidel. 
Lesy a parky města Trutnova (historie  a současnost). Nové názvy ulic. Výstavy GMT. 
Pohledy do minulosti (100 let Národního domu). Psí útulek. 
 
Úspěch basketbalistek 
 
 Bronzové medaile získaly nejen ligové ženy BK Loko Texlen, ale i družstvo 
minižákyň na mistrovství ČR v Příboru na Moravě. 
 
Byty první pomoci (Most k životu). Otevření 30.5. 
 

     
 
 Nově vybudované byty první pomoci v I. patře vily v Náchodské ulici, kde má své 
středisko veřejně prospěšná společnost Most k životu, poskytnou ženám, které doma ohrožují 
agresivní manželé, azyl -  přechodné útočiště. K dispozici tu budou mít kuchyňku a sociální 
zázemí. Projekt byl financován z fondu Foundation Kathsilece Noden prostřednictvím 
holandské nadace pro střední a východní Evropu. Jde o šest bytů. Představitelka uvedeného 
fondu Eva Grollová ocenila při otevření nových bytů velmi dobrou spolupráci s městem, které 
poskytlo pronájem celé vily za symbolickou jednu korunu. „Pomáháme Mostu k životu 
prostřednictvím Bytového podniku, protože jsme slíbili, že se o dům budeme starat. Navíc 
společnosti, jejíž jsme zakladatelem, poskytujeme symbolické nájemné na dvacet let, což je 
docela slušné věno,“ uvedl k tomu starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec. 
 Most k životu nabídne potřebným lidem pouze dočasné útočiště, než si vyřídí úřední 
formality spojené s možným přidělením sociálního bytu od města. Kromě slušného 
přechodného ubytování nabídne Most k životu ženám vytrženým z normálního života  
i možnost rekvalifikace, což tvoří hlavní náplň jeho činnosti od roku 1992. 



 „Po pomyslném mostě prošly na pevnější břeh života nejen desítky samoživitelek, ale 
i dalších žen, kterým jsme pomáhali při rekvalifikacích,“ uvedla při slavnosti 30.5. jedna  
ze zakladatelek Mostu k životu farářka Naděžda Brázdilová. (Ředitelkou společnosti Mostu 
k životu je ing. Marcela Heršálková). 
 Projekt nových šesti bytů společnosti Most k životu navrhl ing. Karel Peterka, akci 
realizovala firma Orsso. 
 Výstižně vyjádřila poslání společnosti Most k životu výše zmíněná Naděžda 
Brázdilová. „Co je smyslem naší práce? Most se nikdy v krajině nestaví jako ozdoba, ale vždy 
umožňuje přechod přes nějakou překážku, ať už je to strmé údolí nebo koryto řeky. Vždy se 
jedná o překážku, kterou člověk sám nezdolá a která ho děsí. A tak někdo musí sehnat peníze, 
projekt a dělníky, kteří postaví most. Poutník sám už musí projít na druhý břeh, který mu 
otvírá nové obzory a možnosti. A to je právě to, co poskytujeme a nabízíme. Vytvořily se 
podmínky, ale každý se musí sám snažit, aby využil možnost vstoupit do nových možností 
pro svou existenci. 
 Teď jsme ještě na tom našem mostě vybudovali nový chodníček, který se otevírá těm 
ženám, které už nemohou unést tíhu svého trápení v rodině a se svým partnerem. Na našem 
logu nad mostem září slunce. Kéž tedy  světlo pomoci, podané ruky, dál svítí na ten náš 
Most.“ 
 
Nezaměstnanost 
 
 Míra nezaměstnanosti na Trutnovsku se v posledních měsících snižuje – v březnu 
činila 7,4 %, v dubnu 7 % a v květnu činí 6,32 %. Uchazečů o zaměstnání bylo na okrese 
v květnu 4 137. Z toho v oblasti Trutnova 2 767 osob, tj. 66,9 % s mírou nezaměstnanosti 
7,29 %. 
 Z celkového počtu uchazečů bylo 2 415 dělníků (58,4 %), 326 absolventů škol,  
154 vyučenců, 65 mladistvých, 796 občanů se ZPS a 1 946 žen. Nově se jako uchazeči  
o zaměstnání evidovalo 509 občanů. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1 712 uchazečům o zaměstnání, tj. 41,4 % 
z jejich celkového počtu. Od počátku roku bylo vyplaceno 26,5 mil. Kč. 
 V Trutnově samém činil počet nezaměstnaných 1 306, z toho 551 žen. Počet 
ekonomicky aktivních obyvatel 17 530. Míra nezaměstnanosti 7,45 %. 
 
 Jarní koncert Chorea corcontica a kytarového souboru z Úpice 31. května zaplnil asi 
polovinu sálu KS B. Martinů. 
 
 Matriční události 
 
 V květnu se v Trutnově narodilo 83 dětí, z toho 33 místních (17 chlapců a 16 děvčat). 
Dvě trutnovské děti se narodily jinde. 13.5. bylo ve Staré radnici přivítáno do života  
a zapsáno do Pamětní knihy města 16 dětí. 
 Sňatků bylo uzavřeno 5, 1 byl delegován z jiného matričního obvodu. Stříbrných 
podvečerů se zúčastnilo 12 manželských dvojic. 
 Zemřelo v Trutnově 29 osob, z toho 16 našich spoluobčanů (12 mužů a 4 ženy). 
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 23 trutnovských 
občanů s kytičkou a dárkem. Stoleté životní jubileum oslavila 12.5. paní Berta Kmentová. 
Blahopřát jí přišel i starosta Mgr. Ivan Adamec a předsedkyně komise Milena Tylšová.  
 
  
 



Kulturní pořady na červen 
 
 Jaká byla kulturní nabídka radničních listů na červen 2000? 
3.6. Barevný dětský den. Pořadatel Dům kultury a Společnost Duha – Nadace pro děti 
postižené mozkovou obrnou. PKS Bojiště. Vstup zdarma. 
6.6. Klavírní koncert. Večer klasických sonát. Účinkuje Frant. Jirka, pořadatel firma CMS, 
a.s. Trutnov. Hotel Bohemia. 
8.6. Promenádní koncert Krakonošky.  Pořádá Krakonoška za spolupráce města Trutnova  
a DK. Krakonošovo náměstí v 15.30 hodin. 
10.6. Oslava 6. narozenin Country clubu Bonanza. Nivy ve 14.00 hodin. 
15.-22.6. Dětská scéna 2000. Celostátní dílna dětských recitátorů a 29. celostátní přehlídka 
dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů. Pořádá DK, Institut dětí a mládeže 
MŠMT Praha. Záštitu město Trutnov. 
17.6. Trutnovská Westa. Country – folk festival. Pořadatel Star West. PKS Bojiště. 
20.6. Jiří Mědílek: Obrazy. Galerie města Trutnova. Vernisáž v 17 hodin. 
20.6. Koncert k 55. výročí založení ZUŠ Trutnov. Koncertní síň B. Martinů. 
22.6. Promenádní koncert Krakonošky – ve spolupráci s městem a DK. Náměstí. 
22.6. Jubilejní koncert k 10. výročí Komorního smyčcového souboru Musica Antiqua 
Trutnov. Pořadatel Dům kultury. KS B. Martinů. Vstupné 30 Kč. 
24.6. Tradiční vzpomínková akce u příležitosti výročí bitvy u Trutnova 27.6.1866. Pořádá 
KVH za podpory města a DK. Krakonošovo náměstí. 
25.6. Strašidláci. Pořádá DK. Městský park 14 – 16.00 hodin. Startovné 10 Kč. 
 
 Diskotéka motelu Horal nabízí několikrát v týdnu disko show, erotické večery, 
dámský strip, kulturistické exhibice. Ale i kulečník a stolní hokej na vzduchovém polštáři. 
Vstup většinou zdarma (patrně zahrnuto v ceně nápojů a losů). 
 Rovněž restaurace Rubín připravila na červnové středy, pátky a soboty country večery 
se vstupným od 20 do 40 Kč (podle muziky). 
 Diskotéky a živou hudbu na červen zajistil i Odeon club Poříčí, noční klub Tropicana 
v Trutnově, Moby Dick, Disko-Daniela (Centrum Pasáž), vinárna hotelu Patria. (Prostě  
o zábavu postaráno – mnohdy až příliš, a ne pro všechny). 
 
Prodloužení otevírací doby provozoven 
 
 Pro oživení a zatraktivnění centra města se dohodli představitelé MěÚ se zdejšími 
podnikateli o prodloužení otevírací doby obchodů ve čtvrtek a v sobotu – do 19 a 13 hodin. 
Zatím se jedná o 15 provozoven a je snad jen otázkou dalšího vývoje, kdy se toto rozšíření 
bude vztahovat i na další dny v týdnu. Do centra města je nutno přilákat turisty, i když mnozí 
živnostníci žehrají na značný počet supermarketů v Trutnově. 
 
Sportovní hry pracovníků MěÚ 
 
 Pracovníci osmi městských úřadů na trutnovském okrese se sešli letos už potřetí  
ke sportovnímu soutěžení. Při dvoudenním klání je čeká minifotbal, jízda na šlapadlech, 
přetahování lanem. Při této kulturně-společenské události však zdaleka nejde jen o sportovní 
střetnutí. Je to i příležitost k přátelským besedám a k bližšímu vzájemnému poznávání. 
 
 
 



Fotbaloví junioři ve Francii 
 
 Těžko ocenitelnou fotbalovou školou byl pro juniory okresu mezinárodní turnaj  
ve francouzském Pont Ste Maxence. Až sedmé (předposlední)  místo je sice trochu 
zklamáním, ale získané zkušenosti jsou k nezaplacení. Přitom o postup do semifinále přišli 
Trutnovští po neodpískané penaltě (8.6.). 
 
Dětský den 
 

     
 
 Kromě Dětského dne, který uspořádali před supermarketem Prima na Horním 
Předměstí skauti, se uskutečnil Barevný dětský den 3.6. na PKS Bojiště.  Jeho hlavním 
organizátorem byl Dům kultury, ceny do soutěží pro děti věnovala obch. společnost Info D.  
Pestrý program probíhal od 10 do 12 hodin v lesoparku, od 13 do 18 hodin v dolní části PKS 
(soutěže o ceny, horolezecká stěny, minimotorky, skákadlo aj.), Country salón od 15  
do 18 hodin na hlavním jevišti PKS (klaun Otík, Železný Zekon, Maxim Turbulenc, diskotéka 
s Ice Protection). 
 
SPŠ a SOU 
 
 Po rozloučení s maturanty SPŠ v Koncertní síni B. Martinů besedovali zástupci 
velkých podniků o perspektivách trutnovského odborného školství za účasti starosty 
Trutnova. Uvítali záměr školy zavést obor technické lyceum, zaručující všeobecné technické 
vzdělání. 
 V rámci programu BOOM projektu Phare Credo se zúčastnili pracovníci SPŠ a SOU 
poznávacího pobytu v polském Walbrzychu. 
 
Nový autosalón firmy Opel 
 
 Síť prodejen firmy Opel rozšířil nově otevřený autosalón na Bojišti 2.6. Je to autosalón 
firmy Opel Syrovátko a spol. Večer uvedl svým projevem generální ředitel Opelu  
ing. Manfred Richly. Mezi dovozci je firma Opel naprostou jedničkou. 
 
Hasičský záchranný sbor 
 
 Muzeum Podkrkonoší Trutnov ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy  



a Slezska okresu Trutnov otevřelo už v květnu (4.5.) zdařilou výstavu „Z historie hasičských 
sborů na Trutnovsku.“ Ukázky cvičení a zásahů, výstava historické i moderní hasičské 
techniky proběhly na Krakonošově náměstí. 
 K ní a k činnosti HZS okresu Trutnov se vrátil v obsáhlém článku v Krkonošských 
novinách velitel HZS ing. Jiří Šeps. HZS zaměstnává 93 lidí s průměrným věkem 30 let – 
z nich 75 zásahových hasičů – 6 ve Vrchlabí, 6 ve Dvoře Králové a 12 na jedné směně  
ze tří na stanici v Trutnově, která zde (v Poříčí) působí jako hlavní. Profesionální hasičský 
sbor spolupracuje s dobrovolnými hasiči – teoreticky (školení) i prakticky při požárech. 
Několikrát do roka procházejí profesionální hasiči tzv. polygonem. Trutnovský útvar je jediný 
ve Vč regionu, který ho má k dispozici. Jer to zkušební komora s prolézačkami a 
s podmínkami, které hasiče při zásahu potkávají – tma, kouř, zvuky požáru apod. 
 V současné době má HZS okresu k dispozici novou digitální ústřednu, která výrazně 
zlepšila činnost hasičů (dokáže mj. i vyhodnotit identifikaci volajícího na tísňovou linku 150). 
  
FK Trutnov 
 
 Začátkem června jsou trutnovští divizní fotbalisté na 10. místě tabulky o 16 
účastnících. Dorostenci však ještě nemají jisté místo v lize pro další sezónu. V posledním 
divizním utkání porazil Trutnov Čáslav 3:1. 
 Město Trutnov a Klub podnikatelů, kteří mají provozovny v historickém jádru města, 
se sešly 5.6. v malém sále MěÚ. Na programu byly informace o parkování v centru a akce  
na podporu podnikání v Trutnově. 
 
Letní koupaliště 
 
 V horkých červnových dnech je nové letní koupaliště vystaveno zatěžkávací zkoušce. 
Stovkám návštěvníků chybějí zatravněné plochy – brání jim při vstupu na trávu varovné 
tabule (nevzrostlé trávníky). Část jich má být začátkem června zpřístupněna – od tobogánu  
ke stánku. 
 
Klub seniorů 7.6. 
 
 Hostem červnového Klubu seniorů (7.6.) byl ředitel zimního stadionu Jiří Hradecký, 
která podrobně informoval o opravách ledové plochy a údržbářských pracích. Starosta  
Mgr. Ivan Adamec, který dochází pravidelně do KS, rozebral situaci sportovních zařízení 
města. Zodpověděl i dotazy z dalších oblastí života Trutnova (Šmoulov, pečovatelský dům, 
most u ZS a jiné.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KSČM 
 

     
 
 8.6. uspořádal OV KSČM veřejnou besedu s předsedou Poslaneckého klubu KSČM 
Parlamentu ČR JUDr. Vojtěchem Filipem. Probíhala ve velkém sále MěÚ s početnou účastí. 
 
Tisková konference starosty 8.6. 
 
 Na tiskové konferenci (vždy 1. pátek v měsíci) informoval trutnovský starosta  
Mgr. Adamec o besedě s podnikateli, o parkování v centru, o provozní době provozoven  
a služeb, o TIC (Turistické informační centrum), o zvukových informačních panelech,  
o výměnném zájezdu do Swidnice, o připravovaném zasedání MZ v HSM aj. 
 Nové parkomaty budou nainstalovány v ulicích Bulharská, Jihoslovanská, Havlíčkova 
a Palackého. Sazba bude progresivní – za první půlhodinu 5 Kč, za každou další 20 Kč.  
O sobotách a nedělích nebudou tyto plochy zpoplatněny. Stejné změny budou provedeny  
při parkování před bankami – Komerční a Investiční. 
 
Dny Trutnova ve Swidnici 
 
 Dny Trutnova ve Swidnici se uskutečnily 9.-11. června s bohatým programem. 9.6. 
Galerie fotografie: Reflex – výstava obrazů a plastik Pavliny Škávové. Společná večeře 
oficiálních zástupců obou měst i účinkujících. Klub Rolko: Country bál (hudební skupina 
Pěna, Star West – Country dancing club, Mini Star West – dětský taneční country soubor). 
10.6. Rynek: Promenádní koncert městské dechové hudby Krakonoška. 
11.6. Sportovní hala: Sportovní dopoledne (karate, aikido, judo, sport. gymnastika). 
Hodnocení: Zdařilá reprezentace Trutnova v Polsku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Country club Bonanza (6. narozeniny) 
 

     
 
 10. června oslavil Country club Bonanza své 6. narozeniny. V programu vystoupila 
skupina Jarní vánek z Trutnova, nová trutnovská kapela Blue Cafe, Country Band Bonanza, 
Bonita Praha. Oslava (Na Nivách) probíhala od 14 do 24 hodin pod širým nebem. (Vedoucím 
klubu je Jiří Jůzl). Opékalo se selátko, tekla „ohňová voda“ Medley’s. 
 
Moderní šipky 
 
 Velkou cenou Poháru W Sportu dvojic v moderních šipkách skončí 10.6. pátý ročník 
této soutěže. Skoro jistými vítězi je trutnovské duo I. Žalský a J. Bílek, kteří v deseti 
předchozích turnajích získali tisícibodový náskok před svými pronásledovateli. 
 
Fotoklub Trutnov 
 
 Ve XXX. ročníku mapového okruhu získal Fotoklub Trutnov 2. místo v Turnově. 
Trutnovský Fotoklub vede již řadu let fotokronikář Karel Hybner.  
 
Ricochet 
 
 Vítězkou mistrovského turnaje žen v ricochetu  Na Nivách 10.6. se stala Z. Jirkovská 
z Prahy. Vítězství ve finále jí ale hodně ztížila trutnovská Věra Kopecká. 
 
ABB Open House 2000 
 

     
 



 Ve dnech 13.-15.6. probíhal ABB Open House 2000 v prostorách trutnovského závodu 
a jeho okolí s bohatým kulturním programem. Zábavný a soutěžní večer na letním koupališti, 
moderovaný pořad plný her ve stylu český bodyguard. Doprovodný program zahrnuje exkurzi 
v pivovaru Krakonoš, miniturnaj v bowlingu, návštěva městských sadů – po stopách války 
1866, prezentace digitální fototechniky, ukázky sportovních a loveckých luků aj. Kyvadlová 
doprava zajistí přepravení na pevnost Stachelberg. Večerní menu na koupališti  a denní 
občerstvení ve stanu zajišťovaly vše, co „hrdlo ráčí.“ (Skutečně reprezentativní akce 
s nadbytkem všeho.) 
 
Dětská scéna 2000 
 

     
 
 Dětská scéna, celostátní dílna recitátorů a 29. celostátní přehlídka dětských 
divadelních, loutkářských a recitačních souborů. Největší akce v oblasti dětského divadla  
a recitace v ČR. Soutěžící prošli postupně okreskovými, okresními a devíti regionálními koly. 
 16. a 17.6. vystoupení recitátorů v Koncertní síni B. Martinů. 17.-21.6. vystoupení 
souborů v Národním domě a v kině Vesmír (dopolední bloky jsou určeny školám a veřejnosti, 
odpolední jsou pro účastníky přehlídky). 
 Podrobný tištěný program s informacemi o lektorech, moderátorech Dětské scény, 
s časovým harmonogramem, s údaji o Trutnově, o jeho zajímavostech a památkách připravili 
pracovníci Domu kultury. 
 Záštitu (s finanční podporou) převzalo nad touto mimořádně významnou akcí město 
Trutnov. Zval na ni i zdaleka viditelný trutnovský drak ze střechy budovy MěÚ. 
 Pro pořadatele představovala tato kulturní akce, k níž se sjelo z celé ČR na 600 
účastníků, obrovské organizační zatížení – technická úprava scén, ubytování, stravování. 
Ubytování se zajišťovalo v Dolcích, v sokolovně, v penzionu Úsvit, v tělocvičnách škol, 
stravování v jídelnách 1. a 4. ZŠ. (Celou vysoce náročnou akci třeba hodnotit s obdivem.) 
 
SOkA 
 
 V objektu Státního okresního archivu probíhá rozšíření budovy nástavbou. 
 
FK Trutnov 
 
 V polovině června už mohli příznivci trutnovské kopané v klidu spát. Starší dorostenci 
po vítězství nad Bohemians Praha 3:2 udrželi pro Trutnov kvalitní ligovou soutěž. 
  
 



Sběrné a výdejní místo Diakonie 
 
 Nové výdejní a sběrné místo otevřelo 12.6. v areálu bývalých trutnovských kasáren 
Občanské sdružení Diakonie Úpice. V ČR je to již deváté sběrné a výdejní místo, které bere 
pro humanitární potřebu prakticky všechno. Určené dny: pondělí 9-12 hod., čtvrtek  
15-17 hodin. Dobročinný bazar má otevřeno v pondělí až čtvrtek. 
 
MP na kolech 
 
 Na nových horských kolech vyjeli poprvé do ulic strážníci městské policie. Kola byla 
přidělena šesti strážníkům. Jde hlavně o dohled v okrajových částech města – Peklo, Dolce, 
Poříčí, Lhota. 
 
 Letní provoz zahájilo kino na Bojišti. Hraje se po setmění. 
 
Koupaliště 
 
 Kontroly vody na koupalištích Trutnova vykazují dobrý stav. Problematické bývaly 
někdy Dolce. Nejde však jen o hygienu. Odložené a nehlídané svršky i cennosti bývají často 
snadnou kořistí nenechavců. Hlídky MP se snaží tomu čelit – jeden ze strážníků působí také 
jako plavčík. Jde ale také o průjezdnost cesty ke koupališti u Úpy – v blízkosti je na hřišti 
heliport. 
 
Poradenský den P ČR 
 
 16.6. uspořádalo OČ P ČR pro řidiče a vlastníky motorových vozidel poradenský den 
– seznámení s možnostmi zajištění vozidel. Akce v rámci Roku ochrany motorových vozidel 
se konala v budově OOP ČR v ulici Roty Nazdar (bývalá kasárna). 
 
ZŠ V Domcích 
 
 Už 16.6. oslavili žáci ZŠ V Domcích blížící se konec školního roku Dnem smíchu – 
letos v cirkusovém duchu. 
 
Den u vody 
 
 Den u vody připravila společnosti Syrovátko, autorizovaný dealer Opel C+S 17.6., 
v areálu koupaliště – představení vozu Opel Agila, módní přehlídka, hudební skupina, 
soutěže, předváděcí jízdy. 
 
Lhotští ochotníci 
 
 17.6. uvedlo ochotnické divadlo Vratislava Barvy na jeviště ve Lhotě premiéru svého 
představení Krkonošské deviace. Lhotský soubor netradičního divadla malých forem je 
obohacením kulturního dění nejen ve Lhotě. 
 
 
 



Televizní projekce na koupališti 
 
 Projekční televize zapůjčená firmou Hössl na letní koupaliště umožní jeho 
návštěvníkům sledovat evropské fotbalové mistrovství pod širým nebem. 
 
Trutnovská westa 
 

     
 
 Pro příznivce country a folku je připraven na 17.6. v amfiteátru Bojiště 1. ročník 
festivalu Trutnovská Westa, pořádaný Country dancing clubem, Star Western a hudební 
skupinou Pěna. O půlnoci pak začne country bál pod širým nebem. Účinkování přislíbily 
skupiny Pěna, Telegraph, Flok, Kaluže, Schovanky, Kamelot, Blue Café, Jazz Park, dále Pepa 
Lábus a další. Vstupné pro dospělé 130 Kč, pro děti 50 Kč (do 6 let zdarma). 
 Nebudou chybět stánky s občerstvením a s předměty, spojenými s country tématikou 
(klobouky, špičky, výrobky z kůže, trička aj.). 
 Hlavním činitelem akce je Zdeněk Krčmář, člen MZ a předseda kulturní komise MěÚ 
a vedoucí taneční skupiny Star West. (To oslavuje letos 12 let svého založení. Sdružuje  
na 35 dospělých a 30 dětí. Každým rokem se zúčastní řady soutěží a jsou nezanedbatelnou 
součástí kulturního dění Trutnova.) Akce se vydařila, i když účast (600) mohla být větší. 
 
 

     
 
 Baseballové mistrovství ČR žáků probíhalo 17. a 18.6. kromě Svobody a HSM  
i v Trutnově. 
 
 
 



O zápis do Guinessovy knihy rekordů 

                 
 
 18. června se pokusila ZŠ V Domcích o zápis do Guinessovy knihy rekordů 
v malování 150 m dlouhého obrazu v časovém limitu jedné hodiny. Akce byla připravena  
na pěší zóně od 10 do 11 hodin. A zdařila se. Na 300 dětí z místních škol vytvořily 152 m 
dlouhý obraz (dosavadní rekord překročily o 18 m). Úspěšnost pokusu vyjádřil i vzlet desítek 
pestrobarevných balónků. Pás papíru pomalovaný s námětem Krajina snů dodala Krpa 
Hostinné. (Zbývá dořešit jen otázku, co udělat s vytvořeným obrazem.) 
 
Zimní stadion 
 
 Den plný soutěží pro děti připravila 17.6. VZP s TJ Loko v zimním bazénu již popáté. 
Akci obohatily ukázky plavecké školy a záchranné služby. 
 
Kamerový systém v HSM 
 
 Kamerový systém MP, který už prokázal svou užitečnost v centru města, bude rozšířen 
o kamerový bod na sídlišti Zelená Louka. Tady se v poslední době rozrostly různé krádeže 
v osobních autech i sklepních kójích domů. Nová kamera bude sledovat prostor před ZŠ 
Mládežnická až po parkoviště v Pampeliškové ulici, dále kolem Eurobytů a Kauflandu. 
 
Kam pro občanské průkazy a pasy 
 
 Pro občanské průkazy a pasy už nebudeme chodit na policii. Tuto agendu převezmou 
okresní a příslušné městské či obecní úřady pověřené vedením matrik. Na okrese Trutnov to 
budou OkÚ a 16 městských a obecních úřadů. Sleduje se tím mj. i odlehčení práce P ČR  
od správních činností a ochrana osobních dat občanů. (Opatření se má realizovat  
od 1.7., ale …) 
 
Dopravní generel Trutnova 
 
 Na zasedání MZ 20.6. v kině Hvězda na Zelené Louce seznámil účastníky 
s Dopravním generelem Trutnova ing. Vladimír Vokatý z Ateliéru Atip. Občané se s tímto 



významným dokumentem budou moci seznámit na podzim na výstavě přehledu investičních 
akcí a zajímavostí. 
 
Šipky 
 
 Na 6. mistrovství Evropy šipkařů v italském Riccione se umístil Jiří Schwertner  
z W Sportu Trutnov z 328 šipkařů na pěkném 17. místě. 
 
Sjezd na divoké vodě 
 
 Mistrem světa ve sjezdu na divoké vodě ve Francii se stal odchovanec trutnovského 
oddílu Aleš Marek – vybojoval zlatou medaili v kategorii K1 (sjezd na divoké vodě). 
 
Rekonstrukce železn. viaduktu v Horské ulici 
 

     
 
 Od 20.6. do 26.6. potrvá nepřetržitá vlaková výluka vzhledem k rekonstrukci 
železničního viaduktu. Opravu mostní konstrukce spojenou s výměnou poškozených 
ocelových prvků provádějí pracovníci Mostní a pozemní stavby, s.r.o. Pardubice. Úplná 
uzavírka místní komunikace v Horské ulici bude od 18. do 22.56. vždy od 7 do 19 hodin. 
Objízdná trasa vede kolem motelu Horal na Krkonošskou ulici. 
 
Obrazy J. Mědílka – Fotografická expozice 
 

     
 
 Výstava obrazů Jiřího Mědílka v Galerii města Trutnova byla zahájena 20.6. Úvodní 
slovo přednesl ředitel náchodské státní galerie J. Kapusta. Ten o obrazech mj. říká: „Jeho 



pohled na krajinu je všestranný, shrnující. Předkládá nám sumární formulaci, znak krajiny, 
jakýsi její vzorek, do něhož s invencí dosazuje proměnné. 
 Čisté, přehledné, pevné krajiny Jiřího Mědílka jsou koncepčně i malířsky 
aristokratické. Jejich vznešenost, vážnost, přísnost i radostnost vzešly z práce, poznání, 
odvahy i kázně, ze soustředěného úsilí dosáhnout nepochybné určitosti, klidné nehybnosti, 
stálosti. Malířsky mistrným ztělesněním krajiny vytváří J. Mědílek duchovní svět, který 
postihuje skutečnost a je jejím výstižným obrazem.“ 
 Obrazová expozice je doplněna zdařilými fotografiemi trutnovských tvůrců Lhotáka, 
Klučky, Kubína a Zvelebila (z partnerského města Lohfeldenu). Obě výstavy potrvají  
do 28. července. 
 
Cirkus Humberto 
 
 Od 21. června hostuje v Trutnově do 25. června Cirkus Humberto. Rozložil se 
v Horním Starém Městě v blízkosti marketu Diskont Plus. 
 
ZUŠ 
 
 Koncert k 55. výročí trutnovské ZUŠ Orchestra iuventatis se uskutečnil 20. června 
v Koncertní síni Bohuslava Martinů. 
 
 Dechová hudba Krakonoška vyhrávala 22.6. na Krakonošově náměstí. 
 
Musica antiqua 
 

     
 
 Jubilejní koncert komorního smyčcového souboru Musica antiqua Trutnova se sólisty 
Andělou Královou, zpěv, Amálií Levovou, zpěv (František Jirka, klavír) se konal v KS BM 
22. června. Program z díla W.A.Mozarta, J.Myslivečka, J.Haydna, F.Mendelssona-
Bartholdyho, G.B.Martiniho, L.Janáčka, J.Suka aj.Vídeňského nastudoval a řídil František 
Klazar. Posluchači zaplnili asi tři čtvrtiny koncertního sálu. 
 
Fotbal Cup 2000 
 
 Mezinárodní turnaj Trutnov Fotbal Cup 2000 ve dnech 24. a 25.6. vyhráli starší žáci 
francouzského klubu Pont Ste Maxenee.  Jediný východočeský tým, výběr OFS Trutnov, 
získal 3. místo. Ze zahraničních družstev se zúčastnily FC Eintracht Schwerin (SRN), OZPN 
Walbrzych (Polsko), FK Lokomotiva Trnava (Slovensko). 



 
Vzpomínková slavnost – červen 1866 
 

     
 

     
 
 V sobotu 24. června si připomněli trutnovští občané vzpomínkovou slavností tragické 
válečné události, ke kterým došlo ve městě a blízkém okolí za prusko-rakouské války 1866. 
 Vzpomínkový akt byl zahájen v Muzeu Podkrkonoší, kde je instalována stálá expozice 
k bitvě u Trutnova 1866. Zahrnuje velký počet depozit, nalezených ve městě i v okolí. 
(Expozice často využívaná školami byla zřízena v roce 1991, v roce, kdy Klub vojenské 
historie uspořádal první vzpomínkovou slavnost). 
 Od muzea se poté přesunuli příslušníci uniformované jednotky i ostatní účastníci  
na Krakonošovo náměstí, kde trutnovský starosta Mgr. Ivan Adamec připomněl historické 
události prusko-rakouské války. 
 „Po nástupu Bismarcka do úřadu pruského ministerského předsedy roku 1862  
se ukázalo, že pruská politika směřuje k rozuzlení sporu o vliv habsburské a hohenzollernské 
dynastie v Německu. Habsburkové mělo sice formálně vyšší postavení z titulu 
říšskoněmeckých císařů, Rakousko však bylo vnitřně oslabeno především dezintegračními 
postoji Čechů, Italů, haličských Poláků a Maďarů. Bismarckovi se navíc podařilo zajistit si 
neutralitu Francie a Ruska, čímž bylo Rakousko oslabeno i mezinárodně. 
 Náznaky budoucí války se na severovýchodu Čech daly tušit již v prvních měsících 
roku 1866. DO josefovské pevnosti byla přivezena děla, ve všech obcích na Trutnovsku  
se pořizovaly seznamy koní a vozů, do Poříčí a Dolního Starého Města se přesunovali 
Windischgrätzovi dragouni, neustále přibývalo incidentů na hranicích a do vnitrozemí začali 
prchat obyvatelé příhraničních obcí. 
 Pruská armáda vnikla v druhé polovině června do Čech třemi proudy v prostoru 
Liberec – Hradec Králové. Nejsevernější proud tvořený I. pruským armádním sborem  



pod velením generála pěchoty von Bonina vyrazil 27.6. ve 4 hodiny ráno ve dvou proudech 
z Libavy a Schönberka. Obě kolony se měly spojit v Poříčí a společně zaútočit na Trutnov. Již 
během tohoto postupu došlo k prvním střetům s rakouskými dragouny a v Poříčí u bývalé 
továrny Al. Haaze padl první rakouský voják. Část jednotek Prusů bez větších obtíží 
překonala barikádu na Špitálském mostě a v 10 hodin vstoupila na trutnovské náměstí. 
Starosta JUDr. Hieronymus Roth a několik členů městského zastupitelstva očekávali příchod 
pruského vojska. Na otázku, je-li ve městě rakouské vojsko, starosta odpověděl, že poslední 
rakouští vojáci opustili město před hodinou. Pruští vojáci se tedy bezstarostně pustili  
do rekvírování. Nejprve navštívili hostince, zvláště prý v hotelu U bílého koně (dnešní 
Varšava) bylo velmi živo a hlučno. Později pamětníci vzpomínají: „jeden pruský pluk táhl  
za druhým do města, ba i jedna vojenská hudba hrajíc Pochod Radeckého přibyla na náměstí, 
kdež vojáci pruští stavěli pušky do kozlů a po městě se rozcházeli. Rakušané, kteří zaujali 
postavení na Šibeníku, Janském vrchu a Chmelnici, se však mezitím nepozorovaně dostali 
postranními uličkami do města a s podporou dělostřelectva nepříjemně překvapili hodující 
Prusy. Pamětníci popisují situaci takto: V městě samém nastala té chvíle hrozná vřava. 
S pokřikem Jsme zrazeni chápali se Prušáci rozdivočeni svých zbraní a ničíce vše, co jim  
do rukou padlo, drali se domů proti jižním výšinám stojícím, odkudž z oken i se střech jali se 
pálit na rakouské vojsko.“ Prusové se domnívali, že byli trutnovskými občany zrádně vlákáni 
do města, kde jim byla připravena léčka. Někteří měšťané byli navíc obviněni, že z domů  
a z kostelní věže stříleli na pruské vojáky a lili na ně z oken vřelý olej a vodu. Starosta  
a dalších 18 měšťanů bylo obviněno z napomáhání Rakušanům a na místě, kde dnes stojíme, 
byli ztýráni, spoutáni a pěšky eskortováni do hlohovské pevnosti. Na své cestě se setkali 
s krajně nepřátelským chováním pruského obyvatelstva, které bylo pod vlivem vymyšlených 
novinových zpráv, podle kterých např. jeden z eskortovaných – hostinský od Bílého koně 
Antonín Stark prý zastřelil 16 mužů z pruské vojenské kapely. Eskortovaní měšťané museli 
z Trutnova odejít bez rozloučení a do poloviny července nemohli ani dát rodinám zprávu  
o svém osudu. 
 Vraťme se nyní do Trutnova 27. června.  Asi o půl jedenácté se rozhořely boje  
o trutnovské výšiny, část rakouských vojsk se však po počátečním úspěchu pustila nerozvážně 
do několika akcí bez patřičného krytí dělostřelectvem a po posílení pruských vojsk došlo 
v poledne k nejprudším bojům v okolí a uvnitř Janské kaple. Bojem o Janský vrch, po kterém 
rakouská vojska musela ustoupit až k Novému Rokytníku, skončila první fáze bitvy  
o Trutnov. Po té se Prusové vrhli do vinných sklepů ve městě a pokračovali v hodování. 
 Kolem 15. hodiny se znovu rozhořely neméně krvavé boje o trutnovské výšiny. 
Rakušanům ale dorazily posily a začali poněkud lépe využívat podpory dělostřelectva. Pruské 
velení naopak začalo dělat stále větší a větší chyby. Večer po šesté hodině se rakouské armádě 
podařilo vrch s kaplí sv. Jana dobýt. Definitivně pak bitva o Trutnov skončila s příchodem 
noci – asi o půl desáté. Pamětníci vzpomínají na vítězný příchod rakouských vojáků takto: 
„To bylo vítání, pozdravování a jásotu. Vojsko objímalo se mezi sebou a s lidem občanským, 
a kdekdo byl, spěchal, aby ruku stiskl statečným českým jezdcům a vítězné pěchotě. Jezdci 
potom napájeli svoje koňstvo z kašny uprostřed náměstí, sami pak, jakož i utrmácení pěšáci, 
chápali se dychtivě džbánů, sklenic a konví, jež obyvatelstvo v největším chvatu jim 
přinášelo. Když ale vojáci ukojili hlad a žízeň, přihlásila se plnou silou únava, šum na náměstí 
rychle ochaboval a než ještě dáno trubkami znamení, byl všechen bojový lid ve spánek 
pohřížen.“ Později se ukázalo, že bitva o Trutnov byla jedinou bitvou této války,  kdy 
rakouská vojska porazila vojska pruská. Válka pak pokračovala ještě do konce srpna  
a skončila katastrofální porážkou Habsburské monarchie. Rakousko bylo pak nuceno 
postoupit Itálii Benátsko, Prusku Holštýnsko a Prusko nastoupilo cestu k sjednocení 
Německa. 



 Po bitvě u Trutnova místní obyvatelstvo ještě několik dnů pohřbívalo stovky padlých 
vojáků a ještě několik týdnů poté poumírali v provizorních lazaretech vojáci na následky 
zranění. Někteří leželi přímo na náměstí v podloubí – lazarety vznikaly v radnici, na poště,  
ve školách, v továrnách atd. Nemocní vojáci byli často umístěni v naprosto nevyhovujících 
podmínkách. A tak se brzy rozšířila cholera a tyfus, které řádily ve městě po čtyři týdny. 
Mnoho zraněných také zahynulo při požáru Faltysovy továrny, přeměněné na lazaret  
a zajatecký tábor. 
 Prusové neodpustili Trutnovu svou prohru. Město bylo drancováno a zatíženo 
dávkami, které jen velmi těžce plnilo. Až 15. září se do Trutnova mohli vrátit násilně 
odvlečený starosta a jeho druhové. Na památku dramatických událostí byl tehdy na tomto 
místě zasazen kámen s datem, které je připomíná. Ve výročí odvlečení  byl každoročně kámen 
natírán černě, ve výročí slavného návratu bíle. 
 Toto místo, kde se dnes scházíme, je tedy připomenutím nejen slavné bitvy, ale  
i bezpráví na trutnovských občanech, ke kterému došlo před 134 lety v roce 1866.“ 
 Po starostově projevu a čestných salvách se odebrali všichni účastníci do jz. cípu 
náměstí, kde byla obnovena dávná zvyklost – natírání pamětní desky. 
 Odpoledne pokračoval program vzpomínkové akce na Janském vrchu a u Gablenzova 
pomníku na Šibeníku položením věnců. Do tří vitrin v Janské kapli vložené historické nálezy 
připomenuly osudové události roku 1866. Vzpomínkovou slavnost uzavřely čestné 
dělostřelecké salvy u Gablenzovy mohyly, jejíž rozhledna byla všem zájemcům zpřístupněna. 
 
Softbal HSM 
 
 Prvoligové softbalistky SK HSM kvůli několika nešťastným zápasům (pět porážek  
o bod, dvě nastavení) zůstaly před branami play off. Věříme však, že pro ně nebude problém 
uchovat při podzimních mistrovských zápasech pro Trutnov tuto nejvyšší soutěž. 
 
Přednáška Erazima Koháka v Trutnově 
 

                                            
 
 25. června přednášel v KSBM na téma Křesťanství a demokracie – organizoval ji 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Trutnově – profesor Erazim Kohák. Ve svém 
závažném projevu se nevyhnul ani ekologické a etické problematice současnosti. Posluchačů 
se, žel, sešlo ale nemnoho. 
 
Jiří Kroužek mistrem ČR 
 
 Vyvrcholením sezóny pro plavce TJ Loko bylo mistrovství ČR žáků v Pardubicích 
(starší) a ve Zlíně (mladší). Dařilo se jim především v Pardubicích. Celkem přivezli 9 medailí 



– zlatou na 100 m prsa čtrnáctiletý Jiří Kroužek (+ 2 stříbrné), který si zajistil místo 
v reprezentaci. 
 
„Strašidláci“ 
 

     
 
 Poslední červnovou neděli (25.6.) za tradiční velké účasti dětí i dospělých (kolem 
1000) proběhla oblíbená akce Strašidláci, kterou tradičně velmi pečlivě a nápaditě připravili 
pracovníci Domu kultury. 
 Trasa dlouhá asi 3 km začala v městských sadech nad vodotryskem, odkud se  
po rozcvičce vydali nejbližším okolím. Každý účastník obdržel od každého strašidla potvrzení 
– za projití celé trasy pak v cíli diplom a „buřt“ na opékání. Na konci cesty se děti dostaly  
do pohádkového světa s mnoha soutěžemi s účastí pohádkových bytostí. 
 Vtipně a zajímavě vytištěný leták s orientační mapkou vydal pro účastníky DK. 
Informoval i o strašidlech, která je na trase čekala – Kubíčková kmotřička, Balvaník 
neobratný, Ropušník jedovatý, Počasíček záludný, Unašečka tajemná, Stromovec zákeřný, 
Šlejš hučivý, Pudivous zakrslý, Červánková víla, Pafurie kurovitá – „neznámá, téměř 
vyhynulá strašidla.“ Soutěžící se mohli setkat ale i s Ferdou Mravencem, Rumcajsem, 
s Mankou i s dalšími pohádkovými bytostmi. 
 
Dětem ze Sierra Leone 
 

     
 
 Putovní výstava fotografií (děsivé záběry zmrzačených lidí, především dětí, obětí 
občanské války v Sierra Leone) reportéra Jana Šibíka s heslem „Podejte ruce dětem ze Sierra 
Leone“ byla zahájena ve stanu na Krakonošově náměstí 26.6. (Potrvá do 30.6.) Součástí 
expozice je videoprojekce dokumentárního filmu pořízeného v průběhu bojů v této 
západoafrické zemi. 



 Výstava, kterou podpořilo město Trutnov a řada místních sponzorů, má opatřit 
finanční prostředky ve prospěch dětí v táboře, kde Jan Šibík působil. V Trutnově vynesla 
sbírka 41.265 Kč (dosud vybráno na sedm set tisíc korun). Na závěr výstavy proběhla beseda 
s Janem Šibíkem. 
 
Celní úřad (přestěhování) 
 
 Od 26. června se nachází Celní úřad Trutnov na novém místě – ze Soukenické ulice  
se přestěhoval do Lužické čp. 10 (dříve tu bývala pobočka České národní banky). Tady bude 
soustředěna veškerá agenda pro styk s veřejností – projednávány všechny vývozní i dovozní 
zásilky zboží kromě kamionů (ty budou nadále odbavovány v celním prostoru u hlavního 
nádraží ČD). 
 
Slavnostní vyhodnocení projektu „Nemysli jen na sebe“ 
 

     
 
 27. června se zaplnila obřadní síň Staré radnice při slavnostním vyhodnocení akce 
Nemysli jen na sebe, vyhlášené Společností Duha – Nadace pro děti postižené mozkovou 
obrnou. 
 Obdarovávaly se dětské domovy, ústavy i malí hokejisté z přípravky HC Trutnov  
(ti se zasloužili o vyhlášení projektu Děti dětem). Prezident Společnosti Duha Zdeněk Poul 
vřelými slovy poděkoval všem nadačním partnerům, sponzorům a kmotrům. Seznam všech 
akcí a aktivit vyvíjený touto nadací ve prospěch postižených dětí je úctyhodný. Na setkání  
ve Staré radnici byli přítomni významní představitelé kulturního a sportovního života,  
např. známí hokejisté Lubina, Malinský, Kudrna a Hrdina. 
 Velké překvapení přichystal manažer Jaromíra Jágra Lubomír Rys – předání obrazu 
Mony Lisy, vytvořeného ze statisíce mušliček, původem z Koreje. Kuriózní obraz je ze sbírky 
Milana Řeřichy, který jej věnoval v prospěch Nadace. Obraz, jehož vyvolávací cena v ČR je 
357 000 Kč má být prodán v dražbě v USA. Očekávaný milion dolarů přijde ve prospěch 
trutnovské Společnosti Duha. 
 
Vysavač na psí exkrementy 
 
 K celkovému zlepšení hygieny města přispěje vysavač na psí exkrementy, jehož 
provoz zařizují Technické služby po všechny dny v týdnu. Ani toto zařízení by však nestačilo 
– je třeba i důslednosti majitelů psů při jejich venčení (sáčky zdarma na MěÚ, speciální 
odpadové koše v ulicích). 
 



Ing. Martin Vokatý 
 
 V červnovém čísle Radničních listů se občanům představil ing. arch. Martin Vokatý, 
člen MR a MZ (zvolen jako zástupce „Sdružení nezávislých kandidátů – Sdružení  
pro Trutnov“). Pracuje především v oblasti koncepce rozvoje města a v jeho urbanistickém 
rozvoji. Je předsedou komise pro výstavbu a rozvoj města a významně se podílí na zpracování 
dopravního generelu celého města. Pracuje v architektonickém ateliéru ATIP, jehož je 
spolumajitelem. Je stále aktivním sportovcem (32 let), za svého mládí vrcholovým. 
 
 Městská rada vypsala výběrové řízení na zpracovatele programové studie na výstavbu 
a rekonstrukci kulturních zařízení v Trutnově. Má obsahovat shrnutí očekávaných potřeb  
a rozsahu kulturně-společenských aktivit pro město a region Trutnova, pasportizaci 
existujících kulturně-společenských zařízení v Trutnově, návrh koncepce jejich využití  
a shrnutí koncepčních, technologických a programových doporučení pro výstavbu nových 
kulturních zařízení ve městě. (Studie by měla být vypracována do konce roku.) 
 
Ekumenická bohoslužba slova za M. Horákovou 
 

    
 
 Ekumenickou bohoslužbou slova 28.6. v kostele Narození P. Marie jako vzpomínku 
na Dr. Miladu Horákovou a ostatní oběti totalitního režimu vedl ThLic. Karel Otčenášek, 
arcibiskup, emeritní biskup královéhradecký, společně s trutnovským knězem Vladimírem 
Janouchem. Utrpení, kterým procházeli v 50. letech ve věznicích nevinní lidé a za co byli 
souzeni, připomněla Antonie Hofmanová a Jiří Řezníček. Odkaz Milady Horákové vyzvedl 
Oldřich Řezníček, člen Klubu Milady Horákové. 
 
Turnaj „Štít Krkonoš“ 
 
 28.6. se konal na fotbalovém stadionu turnaj mladších žáků Štít Krkonoš za účasti 
tří okresních reprezentací a čtyř celků, které v uplynulé sezóně hrály žákovskou ligu. Pohár  
za 3. místo získal výběr okresu Trutnov s 8 hráči FK Trutnov a 3 hráči SK HSM. 
 
Klub seniorů 28.6. 
 
 Na zasedání KS 28.6. byl pozván generální ředitel stavební firmy BAK Jaroslav Rufer, 
primář Léčebny dlouhodobě nemocných v Hostinném MUDr. Josef Svoboda a manželé 
Vojtíškovi, zájemci o koupi Varšavy. 
 



Nová výrobní hala s.r.o. Infineon (29.6.) 
 
 Slavnostní výkop pro novou výrobní halu ve Volanově provedli zástupci vedení 
Infineon, ředitel Werner Bernard a starosta Trutnova Ivan Adamec. Pracovní uplatnění v ní 
najde přes 800 lidí, což výrazně sníží míru nezaměstnanosti v Trutnově. S dokončením stavby 
se počítá koncem roku. 
 
Řemesla našich předků (MPT) 
 

     
 
 Zahájení výstavy Muzea Podkrkonoší 29.6. provedl Antonín Just. „Zamyslíme-li  
se při vernisáži dnešní výstavy nad skromným vybavením řemeslnických dílen našich předků 
a přitom nad jejich umnými výtvory, neubráníme se obdivnému pocitu, že ti, kteří je 
v minulosti dovedností svých rukou a chytrých hlav mnohdy, tak říkaje „na koleně,“ nanejvýš 
za pomoci jednoduchých strojů vytvářeli, byli opravdoví mistři svého řemesla, kumštýři 
v pravém slova smyslu. 
 Řemeslnická výroba našich předků měla po celá staletí svůj pevný řád, cechovní 
uspořádání. Cechy, sdružení řemeslníků jednoho nebo i několika příbuzných oborů, dozíraly 
nejen na výrobu, ale i na soukromý život svých členů, pomáhaly jim v neštěstí a při nemoci, 
vyprovázely je i na jejich poslední cestě s cechovními korouhvemi, na nichž býval zobrazen 
patron jejich řemesla. 
 V 16. století mám e v Trutnově písemně doložený např. cech řeznický, pekařský, 
ševcovský, kovářský a krejčovský. V 1. pol. 18. století, kdy bylo ve městě už 11 cechů, se tu 
připomíná 10 pekařů, 16 řezníků, 22 ševců, 17 krejčích, 6 kovářů a 2 zámečníci. Ještě 
v polovině 19. století, kdy už živnostenský řád cechy v roce 1859 zrušil, se na Trutnovsku 
uvádí ještě 24 cechů se 744 členy. Mimo nich ale už samostatně pracovalo 635 řemeslníků. 
 Z trutnovských řemesel si blíže všimneme toho černého – kovářiny. Krkonošská 
krajina lákala už od 14. století svými nalezišti drahých kovů (jejich bohatství symbolizuje  
i zlatý prsten v zobáku havrana nad městskou branou na znaku Trutnova), ale proslula i jako 
naleziště užitkových kovů. Železná ruda se tavila zprvu v primitivních pecích, později 
komorových, a vytavené železo se pak zpracovávalo v hamrech (na hamr v HSM upomíná 
název tamějšího postu – Hammerbrűcke) a především v kovárnách. Jedna se v Trutnově 
nacházela ještě začátkem XX. století v místech dnešní pošty, jiná u Špitálského mostu, jak 
dosvědčují dobové fotografie. 
 K základnímu vybavení kovárny patřila různě tvarovaná kladiva a kleště, kovadlina  
a dmychací měchy, zavěšené u ohniště. Kováři se při práci s ohněm zahřáli – v hrdle jim 
vysychalo, což potřebovalo zchladit v hospodě. To žertovně vyjadřuje dobový příspěvek: 



„Pijou kováři v hospodě./ Pijou-li pak tam ještě?/ Včera propili kladiva,/ dnes už propijou 
kleště.“ 
 Kromě mříží, zábradlí, kování, závěsů byly vyhledávaným výrobkem kovářů podkovy. 
Lidem (prý) přinášely – přibité na práh nebo nade dveře štěstí. Pro koně byly však v dobách, 
kdy ještě nebyla koňská síla ukryta pod kapotou aut a koně byli hlavním, často užívaným 
dopravním prostředkem, nutností. Vykovávaly se o různé váze – pro jezdecké koně vážila 
podkova 500 gr, pro kočárové 800 gr, pro tažné až 1 000 gr v síle od 10 do 40 mm. Upevněny 
5-10 hřeby, podkováky, vydržely tak 4 až 6 týdnů, a tak měli kováři práce stále dost … 
 Železo, ale za studena, zpracovávali také zámečníci, kteří odváděli jemnější, 
preciznější práci. O jejich dovednosti svědčí vystavené roztodivné a složité zámky a ozdobně 
provedené klíče různé velikosti k branám, k domovním dveřím, almarám, truhlám. Schopnosti 
trutnovských zámečníků šly ale dál – zabývali se i střelnými zbraněmi. Když v roce 1578 
přišel do Trutnova z Falcka Hans Tzemnisch, naučil trutnovské zámečníky, jak uvádí místní 
kronikář Simon Hűttel, odlévat koule a nabíjet jich najednou 5 do ručnice tak, že mohly být 
vystřelovány postupně za sebou. 
 Leccos by se dalo ještě připomenout (ale to vypoví už expozice sama) o jiných 
trutnovských řemeslnících, např. o řeznících (cenná je ve sbírkách muzea sada řeznických 
potřeb pro tradiční zabijačky), kteří nakupovali, mnohdy i sami chovali dobytek – měli své 
pasáky, poráželi a maso a masné výrobky prodávali. V roce 1589 provozovali v Trutnově  
22 masných krámů. 
 Život města by nebyl možný bez pekařů, na jejichž pečeti cechovní byl zobrazen 
preclík, nad ním, nad ním královská koruna a nápis „Pekaři v Trutnově.“ Jejich chleba, žemle, 
koláče, preclíky, různé pečivo a perníky by chyběly. Život města by nebyl možný ani  
bez mlynářů – patřili k pekařům. Jejich tři mlýny v Trutnově, poháněné vodou Mlýnského 
náhonu, klapaly ještě v polovině 19. století. Život města by se neobešel ani bez ševců, jejichž 
dílo nabízí výstavní expozice rovněž k zhlédnutí. 
 Romantickým příběhem s trochu smutným koncem se zapsal do historie středověkého 
Trutnova pekařský tovaryš Gatsche. 21. dubna L.P. 1579 se posadil při nedělním kázání 
v přestrojení do ženských šatů – bez ohledu na to, že porušuje starý pořádek, kdy v kostele 
museli muži a ženy sedět v lavicích odděleně – po bok své milé Kristiny Spernerové. Farář 
Scharfenberk ho ale poznal a zamilovaný Gatsche skončil v městské šatlavě v rukou už 
zdaleka ne tak něžných, jaké měla jeho Kristina, v rukou žalářnice Renterové, která právě 
tenkrát dosluhovala svou 28 letou vězeňskou službu. (Žena – žalářnice byla také jednou z rarit 
Trutnova 16. století.) 
 Exponáty sbírek trutnovského muzea shromážděné na výstavě, kterou pro naše 
poučení i potěšení tradičně pečlivě a s odborností připravili muzejní pracovníci, prožívají 
v této chvíli svou renesanci, své vzkříšení. Načas opustily své letité uložení v depozitářích, 
aby nám připomněly svou minulost. A jejich tvůrci, většinou anonymní, byť časem vzdálení, 
nám zůstávají svými výtvory, které obohacují náš život, blízcí. Jsou trvale v nich a my jsme 
jim za mnohé, co na nich moderní technika mnohdy už jen zdokonalovala a vylepšovala, 
prostě lidsky vděčni.“ 
 
Splynutí dvou základních škol 
 
 Červnovým ukončením školního roku 1999/2000 základní škola ve Školní ulici 
zanikne. Dosavadní historii uzavřela s trochou melancholie její ředitelka Marie Bittnerová.  
Od 1. září splyne tato škola se ZŠ v Gorkého ulici. Důvodem tohoto rozhodnutí MZ se stala 
skutečnost, že postupnou transformací ZŠ v centru města na nižší gymnázium (tomu bude 
budova nadále sloužit) docházelo ke snižování počtu tříd a první ročníky se již vůbec 
nenaplňovaly. 



 
Radniční listy 
 
 Červnové Radniční listy z 29.6. přinesly mj. tyto články: Seznam provozoven, které 
přešly na prodlouženou otevírací dobu. Z jednání městských orgánů. Matriční události. 
Zprávy u odborů MěÚ. Zásady dopravní politiky města Trutnova. Zprávy o sportovním  
a kulturním dění. Kam v Trutnově v létě za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti. 
 RL vydává měsíčně MěÚ. Za kulturní dvojlist zodpovídá Mgr. Zina Rýgrová. Složení 
redakční rady: Ing. Hana Horynová, Mgr. Tomáš Hendrych, Iva Trávníčková, Jaroslav Chvoj, 
Zdeněk Krčmář, Dušan Melichar. Korektury: Ivana Troblová. RL se dodávají zdarma  
do všech trutnovských rodin. 
 
„Euroteam“ 
 
 Také v Trutnově působí oddíl „Euroteam SG“ Lokomotiva Trutnov (šesti  
až dvanáctičlenné dívčí družstvo). Soutěží ve 3 disciplinách – podiová skladba, akrobacie  
na gymnastickém koberci, přeskoky na trampolině. 
 
Nezaměstnanost v červnu 
 
 Nezaměstnanost na Trutnovsku v červnu klesla na 6,5 %, snížila se tak již pátý měsíc 
po sobě (ve srovnání s červnem 1999 je nižší o 0,1 %). Celkový počet nezaměstnaných na 
okrese klesl o 88 na 4 049 osob. Zaměstnavatelé nabídli v tomto měsíci 876 volných míst  
(o 41 víc než v květnu). Průměrný počet uchazečů na jedno volné místo se snížil z 5 na 4,6 
uchazeče. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na Trutnovsku 48 % evidovaných bez práce. 
Od počátku roku bylo na těchto podporách vyplaceno na 31 milionů korun. 
  
 
  
  
 



Možnosti kulturně-společenského vyžití 
 
 Jaké kulturně-společenské vyžití nabízí Trutnov v červenci? 
1.-12.7. Výstava v Galerii Lada: Obrazy Pavla Mikoláška. 
15.7. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí v 9.30 hod. 
21.7. Koncert Pepy Lábuse od 18 hodin rovněž na Krakonošově náměstí. 
17.-21.7. Dům kultury připravil tradiční Prázdninové toulání (výlety pro děti). Účastníky čeká 
koupání na různých koupalištích – Sejfy, Špinka, Hostinné, Aquacentrum Hradec Králové, 
příroda – výlet z Benecka na rozhlednu Žalí, menší horolezecká průprava v Teplických 
skalách, trochu kultury a historie (zámek Mechanice, domek B. Němcové v Červeném 
Kostelci). Cena týdenního Prázdninového toulání je 800 Kč (zahrnuje obědy, dopravu, 
vstupné, menší dárečky). 
 Diskotéka Horal nabízí ve středu, Pátek, sobotu a neděli různá disco show, erotické 
programy, dámský a pánský strip, technoparty. 
 Moby Dick disco programy vždy v pátek, v sobotu a v neděli. 
 Odeon club v Poříčí ve středu, pátek a sobotu disco programy a mejdany. 
 
Informační panely 
 

     
 
 Od července má Trutnov zprovozněny dva zvukové informační nosiče Daruma City 
Voice jako součásti městského informačního a orientačního systému – jeden na objektu ZUŠ 
v Horské ulici, druhý na náměstí Republiky před IPB. Po volbě číselné kombinace poskytnou 
světlenou informaci o umístění zvoleného objektu v mapové části panelu a zvukovou 
informaci v několika jazycích (informace z historie a zajímavosti města). 
 
 Také v Trutnově dochází od 1.7. ke zvýšení nájemného v obecních bytech o 4,9 %.  
Za metr čtverečný se nyní zaplatí 15,20 Kč. 
 
Nové pasy a občanské průkazy 
 
 Od 1.7. jsou také vydávány nové občanské průkazy a pasy. Oproti dosavadním mají 
dvě odlišnosti: tzv. strojově čitelnou zónu a počítačově tištěnou portrétní fotografii jejich 
držitele. Platnost dosavadních pasů se nemění, u občanských průkazů je omezena datem 
31.12.2005. Nový pas má rozměr 85x125 mm, občanský průkaz 74x105 mm. Tyto doklady už 
ale nebude vydávat policie – tato agenda je předávána okresním úřadům a příslušným 
městským a obecním úřadům pověřeným vedením matrik. 
 Nové informace o vydávání zmíněných dokladů zveřejnily pro trutnovské občany 
Radniční listy. 



 Od 1.7. také zanikly trvalé pobyty zůstávají-přechodné pobyty. K přihlášení trvalého 
pobytu musí mít občan nájemní smlouvu na daný byt anebo doložit vlastnictví k bytu anebo 
mít souhlas oprávněné osoby, která si ho k sobě do bytu přihlašuje. 
 
Rekonstrukce ZŠ Komenského 
 
 Pro část žáků ZŠ  v Komenského ulici po dobu její rekonstrukce (asi rok) našla 
radnice náhradní prostory v městských jeslích na Žižkově ul. (uvolněných). Budou tu 
umístěny tři, čtyři třídy. Rekonstrukce ZŠ si vyžádá 175 mil. korun. Její součástí je i výstavba 
nové městské sportovní haly (bude největší ve městě). 
 
Dolce před sezónou 
 
 Letošní návštěvníci rekreační oblasti Dolce zde naleznou lepší vybavení než loni. 
Podařilo se kompletně vybavit první bungalovy, dokončit dětské hřiště, postavit na pláži 
sociální zařízení se sprchami, oplotit prostor kempu. Společnost Aust, která má Dolce 
v pronájmu, chce postupně výrazně zvýšit úroveň kempu a ubytovacích zařízení. Turisté mají 
k dispozici dvojici tenisových kurtů, volejbalové hřiště, minigolf, půjčovnu sportovního 
náčiní včetně loděk a horských kol. V kioscích možno denně zakoupit základní potraviny. 
K dispozici je venkovní rybí gril, šíři služeb poskytuje restaurace. Místní vinárna s diskotékou 
je dostatečně hlukově oddělena od obytných ploch. Speciální rybník je určený pro sportovní 
rybaření. Jiný s rozlehlou pláží slouží ke koupání. I když je tu voda zdejší zeminou zbarvena 
do červena, hygienicky obstojí. 
 
BK Loko Texlen  
 
Družstvo ligových basketbalistek zakončilo v červnu první cyklus přípravy na novou sezónu, 
která začne až 15.IX. (kvůli olympiádě). Prioritou příští sezóny bude úspěch v nejvyšší 
soutěži. Kádr rozšířila pětice hráček. Příští první liga bude hrát v osmičlenném složení. 
 
Změny v MHD 
 
 Od července bude nástup do autobusů MHD možný jen předními dveřmi v pracovní 
dny po 18. hodině, dále o sobotách, nedělích a svátcích (opatření se netýká dětských kočárků). 
Cestující, kteří si neoznačí jízdenku ve strojku, musí bez vyzvání předložit řidiči platný 
průkaz. (Cílem opatření je zabránit „černým jízdám“ – od loňského června do letošního dubna 
přistiženo 231 osob bez označeného lístku. Z nich pokutu uhradilo na místě 11 (400 Kč), 
ostatní by měli 600 Kč uhradit dodatečně, jinak je čeká soudní vymáhání pokuty. Hrubý 
odhad takto vzniklých ztrát odhaduje společnost Osnado ročně na 1,5 mil. Kč). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Setkání obcí s názvem Poříčí 
 

     
 
 Ve dnech 30.6.-2.7. se uskutečnilo Setkání obcí a městských částí s názvem Poříčí 
v trutnovském Poříčí. Účast přislíbili zástupci 7 Poříčí – omluvilo se jen Červené Poříčí. Jaký 
byl program Setkání? 30.6. příjezd účastníků, slavnostní uvítání na hřišti FK Poříčí  
(17.00-21.30 hod.), výdej stravovacích lístků, pokyny k ubytování, rozlosování soutěží.  
1.7. po snídani slavnostní zahájení zasedání zástupců obcí (dopoledne) a turnajů (fotbal, 
kuželky, stolní tenis, minigolf) – k večeru vyhodnocení sportovních akcí. 
 Slavnostní zasedání zástupců obcí proběhlo v restauraci Oko v 10.00 hod. Patronát  
nad ním převzali Ing. Vlastimil Šubrt – senátor, Mgr. Ivan Adamec – starosta Trutnova  
a Ing. Vladimír Klímko – ti všichni také promluvili. S historií Poříčí seznámil účastníky 
kronikář města Trutnova Ant. Just. Promluvili i představitelé zúčastněných Poříčí o svých 
úspěších i problémech. Jednání bylo otevřené a velmi srdečné. (Mezi hlavní organizátory 
Setkání patřil poříčský Ing. M. Rada). 
 Za MěÚ v Trutnově oslovila v Krkonošských novinách účastníky Setkání 
místostarostka Ing. Hana Horynová. Uvedla mj.: „Na přípravě a organizaci celé akce 
pracovala skupinka nadšenců již od března letošního roku. Výsledkem jejich činnosti by měl 
hladký průběh celého setkání, bezkolizní sportovní i společenské akce, ale především Vaše 
spokojenost obohacená novými zážitky z letošního setkání u nás. Klíčovým dnem, v němž 
dojde k prověření Vaší sportovní připravenosti, bude právě dnešek. Na čtyřech sportovištích 
budete soutěžit o co nejlepší výsledky ve fotbale, kuželkách, stolním tenise a minigolfu. 
Vítězný fotbalový tým obdrží nový putovní pohár. V ostatních sportovních soutěžích budou  
ti nejlepší odměněni věcnými cenami, které nám sponzorsky věnovala ČEZ, a.s. Elektrárny 
Poříčí, Paja, s.r.o., Ekvita, s.r.o., restaurace Oko v Poříčí a Kožešiny, a.s. Trutnov-
Bohuslavice. 
 Rovněž město Trutnov přispělo nemalou finanční částkou k tomu, že jsme mohli 
letošní setkání uskutečnit. Kromě ubytování, které máte zajištěno v internátech SLŠ, jsou 
všechna sportoviště v těsné blízkosti, takže odpadne náročné přejíždění z jednoho sportoviště 
na druhé. 
 Vedle sportovního vyžití, které je pro Vás připraveno v průběhu celého dnešního dne, 
jsme jako vyvrcholení našeho setkání zorganizovali společenský večer, při němž dojde  
ke slavnostnímu vyhlášení vítězů a vyhodnocení všech sportovních akcí. Poslední den pobytu 
pak můžete poznat krásy Krkonoš, navštívit Teplickoadršpašské skály, safari ve Dvoře 
Králové, Babiččino údolí, zámecký areál v Kuksu včetně nedalekého Betléma Matyáše 
Brauna či jinou pamětihodnost našeho regionu. Věřím, vážení přátelé, že se Vám letošní 
setkání obcí a městských částí s názvem Poříčí bude líbit, že z něj budete mít krásné 
vzpomínky a opět brzy rádi zavítáte do našeho města.“ 
 



Oddíl kuželek v Poříčí 
 
 Oddíl kuželek v Poříčí provozuje sport na nejvyšší úrovni a hodně péče je věnováno 
mládeži. V roce 1998 postoupili muži do I. ligy. Jako jediný oddíl v této soutěži však nemá 
vlastní čtyřdráhu a musí hrát svá utkání v Náchodě. Do II. ligy si vybojovalo postup družstvo 
dorostu. Velkého úspěchu dosáhla Markéta Jůzová (dnes hraje za Slávii Praha) – získala  
na Mistrovství Evropy v Bolzanu a na Mistrovství světa v Opavě stříbrné medaile v soutěži 
jednotlivců. 
 
Fotbal 
 
 Fotbalový oddíl v Poříčí má své počátky v roce 1932. Nejvýše kopal I.A třídu.  
Vedle dospělých má FK družstvo  žáků a dorostu. Na jeho hřišti hraje dnes II. ligu ŽFK 
Trutnov. 
 
Setkání Poříčí 
 
 Myšlenka uspořádat setkání zástupci různých Poříčí vznikla v roce 1994. Loni  
se uskutečnilo v Poříčí u Litomyšle, letos padla volba na trutnovské Poříčí. K předním 
organizátorům srazu patřili J. Romančák, J. Jůza, J. Kůrka, M. Rada, Vl. Vomáčka,   
N. Sládková, H. Horynová a J. Kochan. Pozváni byli zástupci 9 obcí – účastnilo se 6 –  
Horní Poříčí, Královské Poříčí, Poříčí u Litomyšle, Spálené Poříčí, Poříčí nad Sázavou  
a Velké Poříčí. Na setkání se počítalo s účastí asi 270 lidí. (Příští bude v Královském Poříčí.) 
 
 Poříčí má své počátky hluboko v minulosti – v roce 1260, kdy se připomíná v listině 
pražského biskupa Jana II. z Dražic. Rozloženo blízko strategické zemské stezky se mu 
nevyhnula žádná větší válka v tomto prostoru. Do historie textilní výroby se zapsalo 
nejstarším plátenickým podnikem, Běličským dvorem v 18. století. V polovině 19. století  
se stali jeho majitelem textilní podnikatelé bratři Walzlové. V této době měla obec 153 
domovních čísel a 834 obyvatel. V roce 1895 byl položen základní kámen školy pro 400 dětí, 
o rok později zřízeno koupaliště, jedno z prvních v Podkrkonoší. Železnice dorazila do Poříčí 
v roce 1868 – její raritou jsou dva železniční nadjezdy nad sebou. Průmyslový charakter 
vtiskovala vedle Walzlovy továrna Haasova (z roku 1846). Postavení dělníků drasticky 
zachytil statistik Isidor Winter. 
 Poštovní úřad byl zřízen v roce 1896. V roce 1906 bylo Poříčí povýšeno císařským 
rozhodnutím na trhovou ves – samostatnou obcí bylo až do roku 1947, kdy se stalo přímou 
součástí Trutnova, s nímž po staletí územně, výstavbou i historií souviselo. Průmyslový 
význam Poříčí vzrostl vybudováním parní elektrárny v roce 1914, v roce 1957 nahrazena 
moderním elektrárenským podnikem. Po Mnichovu se Poříčí octlo v okupovaném území – 
zdejší koncentrační židovský tábor tragicky poznamenal životy řady mladých vězeňkyň. 
 Dominantou obce je novogotický kostel sv. Petra a Pavla postavený v letech 1897-
1903 s překrásnou výzdobou interiéru – dílo řezbáře Riffessera a padesátimetrovou věží. 
 
 
 
 
 
 
 



Žehnání nového zvonu 
 

     
 
 O původní zvony přišlo Poříčí v 1. a 2. světové válce. Jediný, menší zvon, který 
přečkal zlou dobu, dostal 2.7.1999 posilu v novém zvonu sv. Petra a Pavla, který kostelu 
daroval P. Reinhold Schreiber. Zvon odlila firma Zbygniew Felczynski v Polsku, na instalaci 
přispěl MěÚ Trutnov. Žehnání zvonu se uskutečnilo v 9.30 hodin 2. července. Nový zvon 
váží 230 kg. Zobrazuje patrony kostela sv. Petra a Pavla s doprovodným textem v češtině  
i němčině. Slavnosti žehnání zvonu se zúčastnila i zástupkyně starosty Ing. Hana Horynová  
a senátor Ing. Vlastimil Šubrt. 
 
Infocentrum ve Staré radnici (TIC) 
 
 3. července bylo v budově Staré radnice otevřeno nově organizované informační 
centrum, které spravuje Turistické informační centrum Trutnov. Jeho členy jsou kromě města 
Trutnova např. i velké hotely Aurum v Černém Dole a Horizont v Peci p. Sn. Tyto 
podnikatelské subjekty, které působí v cizineckém ruchu, jistě dokáží situaci zlepšit. Také 
České dráhy chtějí vybudovat podobné středisko na hlavním nádraží. Oživení cizineckého 
ruchu očekává i trutnovský hotel Patria. 
 
 Začátkem července se uskutečnilo atletické mistrovství ČR žáků a žákyň v Třinci  
za účasti 7 trutnovských závodníků. Mistrovství ČR v boxu v Karviné přineslo zlatou medaili 
v kategorii juniorů ve váze do 91 kg trutnovskému Martinu Kofroňovi.  
 
Letní koupaliště 
 
 Po dobu letních prázdnin nabízí letní koupaliště od 6 do 8 hodin zlevněné vstupné  
25 Kč.  
 
Motokros 
 
 Na 5. července připravil Krkonošský auto-moto klub Za tratí motokrosové klání.  
Na startu motokrosařů z několika regionů se objeví vedle moderních strojů Honda, Kawasaki, 
Suzuki, Yamaha i třicet let staré Jawy a ČZ. 
 S umístěním divizních fotbalistů (na 9. místě) není spokojen jejich trenér Josef 
Valkoun – 12x vyhráli, 13x prohráli, 5x remizovali. Skóre pasivní 44:56. Obdrželi 3. nejvyšší 
počet branek. Nejhorší umístění za posledních 11 let od roku 1989, kdy postoupili 
z oblastního přeboru. 



Hokejista Jiří Šlégr v Trutnově 
 

     
 
 Slavná sportovní postava hokejový obránce Pittsburghu Penguins zavítal 11.7.  
do Trutnova. S prezidentem Společnosti Duha Zdeňkem Poulem navštívil Jiří Šlégr, který je 
čestným předsedou uvedené Společnosti, zimní stadion, dětský stacionář na Kryblici  
a v prostorách Olfin caru na Bojišti „vydržel“ i hodinovou autogramiádu. Dres Pittsburghu, 
který předal Jiří Šlégr Zdeňku  Poulovi, přejde do základního jmění nadace pro děti postižené 
mozkovou obrnou. 
 
Bazar ČČK 
 

     
 
 11.7. pozval ČČK v Trutnově všechny potřebné na bazar v tělocvičně Sokolovny. 
Tady mohou pořídit části oblečení za jednu až deset korun. Využilo toho na 500 zákazníků 
(14.-15.7.) 
 
Basketbalové posily 
 
 BK Loko Texlen půjde do příštího ročníku nejvyšší basketbalové soutěže se třemi 
posilami. Z královéhradeckého Sokola přestoupily Hartigová a Burgrová, z pražského Mottl 
Glas Šantrochová. 
 
 
 
 
 



Nový zákon o silničním provozu 
 
 Nový zákon o provozu na silničních komunikacích (v platnosti má být od ledna 2001) 
přináší řadu změn: Chodec má na přechodu přednost. Děti do sedaček. Svítit i ve dne. Žádné 
mobilní telefony při jízdě. Povinné přilby cyklistů. 
 
Krakonoška 
 

                                        
 
 Krakonošovo náměstí ožilo 15.7. vystoupením hudby Krakonoška. 
 
Psí útulek 
 
 Psí útulek v Poříčí je v čase dovolených (majitelé řeší někdy držení psa velmi 
sobecky) téměř přeplněn. O opuštěné psy tady s láskou pečuje Zdeňka Moravcová. 
 
Výstavba 40 nájemních bytů (CZ Stavební Holding) 
 

     
 
 Město Trutnov společně s a.s. CZ Stavební Holding Pardubice zahájily marketingový 
průzkum pro přípravu stavby 40 bytů v bytovém domě v lokalitě HSM. Na jeho základě 
založí zájemci, vybraní MR, bytové družstvo, které bude spoluinvestorem výstavby. Město 
Trutnov vloží do projektu na základě Smlouvy o sdružení investorů státní investiční dotaci   
ve výši 320 000 Kč na jeden byt. Zbývající finanční prostředky vloží členové družstva. 
 Veřejná prezentace projektu výstavby 40 nových bytů proběhla 19.7. ve velkém sále 
MěÚ v Trutnově. Cílem projektu je výstavba cenově dostupných bytů určených zejména  
pro mladé rodiny. (Až do konce týdne budou zástupci společnosti odpovídat občanům  



na dotazy s uvedenou výstavbou Ceny bytů se pohybují od 287.000 do 630.000 Kč.) Prvním 
předpokladem je nalézt dostatek solventních zájemců. Kolaudace by mohla proběhnout 
koncem příštího roku. 
 
Problémy letního koupaliště 
 
 První polovina července byla vzhledem k počasí pro provoz letního koupaliště velmi 
nepříznivá. V deštivých dnech byla z koupaliště odvolána i většina zaměstnanců. Novinkou 
koncem července je otevření volejbalových kurtů a předprodej vstupenek v trafikách  
a sběrnách Sazky, aby mohl být eliminován nával u pokladen koupaliště. (Ani koncem 
července nebylo počasí lepší.) 
 
Multifunkční objekt 
 

Akce Trutnov 2001 se intenzivně připravuje – jde o multifunkční objekt v lokalitě býv. 
autobusového nádraží („Šmoulov“).  

 
Rekonstrukce ulice Na Struze 
 

     
 

     
 
 Rekonstrukce ulice Na Struze intenzivně pokračuje. Týdenní zdržení způsobila 
nečekaná nutná výměna plynového potrubí.  
 
Kruhový objezd, rekonstrukce 3. ZŠ, haly Infineon 
 

Práce na přeměně světelné křižovatky na kruhový objezd probíhají (u SOU). Dobře  



se rozběhla i rekonstrukce ZŠ v Komenského ulici. Rychle rostě i halo výstavba společnosti 
Infineon ve Volanově. 
 
Koncert Pepy Lábuse 
 
 Koncert skupiny Pepy Lábuse na Krakonošově náměstí 21.7. se pro nečas 
neuskutečnil. Prudký déšť donutil muzikanty rychle zabalit nástroje. 
 
Rekonstrukce na Zahradním městě 
 

     
 
 Rekonstrukce komunikace na Zahradním městě byly zkomplikovány nejen lijáky, ale  
i špatným stavem sítí. Provést bylo třeba i plynofikaci této lokality. 
 
Pohár ČMFS 
 
 Porážka divizních fotbalistů ve střetnutí s ligovým Varnsdorfem v utkání 1. kola 
Poháru ČMFS 4:2 znemožnila dostat v dalším kole kvalitního soupeře I. ligy Teplice. 
 
21., 22. a 24.7. (kronika Trutnova) 
 
 Opakovaně po 3 dny (21., 22. a 24.7.) vysílal Rozhlas Hradec Králové besedu 
trutnovského kronikáře A. Justa s redaktorkou Evou Boudovou. 
 
Klub seniorů 26.7. 
 

     
 



 26.7. si pozval KS ředitelku MPT PhDr. Miladu Ryšánkovou – ta obšírně informovala 
o dosavadní i budoucí činnosti muzea. Do „křesla pravdy“ usedl trutnovský starosta – 
hovořilo se o výstavbě nových bytů, o využití jeslí v Žižkově ulici, o záměrech v Masarykově 
domě (přestavba na polikliniku), o výstavbě dálnice. Řadu dotazů zodpověděla  
i místostarostka ing. Horynová. 
 
Výtah na OkÚ 
 

                    
 
 Zřízení výtahu na Okresním úřadu v Trutnově. 
 
Mladší žáci FK 
 
 K lize dorostu by FK rád přidal i ligu žáků. Velkou nadějí je družstvo mladších žáků – 
vítěz oblastního přeboru v sezóně 1999/2000. 
 
Softbal (HSM) 
 
 Pět hráček prvoligového celku HSM přispělo v Holandsku na mistrovství Evropy 
k vítězství českých juniorek ve skupině s fantastickým skórem 41:2. 
 
Kosterní pozůstatky při rekonstrukci ulice Na Struze 
 
 Při rekonstrukci ulice Na Struze při ukládání nových inženýrských sítí našli pracovníci 
VČE Elektrárny Poříčí nakupené pozůstatky lidských koster. V lokalitě pod parkovištěm 
býval od 16. století Špitálský kostel až do svého zrušení Josefem II. v roce 1785 s okolním 
hřbitovem. Při výstavbě  Mostecké ulice, která tímto prostorem vedla, a když se tu na Dolním 
Předměstí stavěly domy, byly zřejmě nalezené kosterní pozůstatky ukládány pietně na jedno 
místo. To nasvědčují nálezy. 
 
Kaskadérské show 
 
 30.7. se představily na sportovním stadionu obří americké vozy (Monster Truck) 
v rámci kaskadérského show. Předváděli členové Flott Cascaders team. 



 
Obraz J. Čapka v Galerii města Trutnova 
 

                 
 
 31.7. pozval ředitel GMT PhDr. Karel Shrbený do svého zařízení představitele města, 
sponzory galerie a některé významné představitele, aby poděkoval za dosavadní podporu  
a seznámil je s činností GMT. Ta byla založena městem k 1.1.1997 s posláním obohacovat 
kulturní dění Trutnova. Naplňuje tento úkol nejen deseti ročními výstavami, ale i svými 
sbírkami. Na 200 sbírkových  předmětů dokumentujících tvorbu jednak regionálních umělců, 
jednak těch, kteří výrazně ovlivnili vývoj českého výtvarného umění – Rady, Kavána, Jíry, 
Komárka, Šerycha, Klápště, Gutfreunda, Preclíka. Samozřejmě i v Trutnově působícího  
E. Schwantnera. Tato díla mohla galerie pořídit díky pochopení města Trutnova a sponzorů. 
Největším obohacením sbírek GMT je obraz Josefa Čapka, který byl účastníkům představen. 
Tento obraz se dostal do vlastnictví známého pražského sběratele Dr. Borovičky, konfiskací 
do Národní galerie v Praze, restitucí vrácen rodině Borovičkových. Měnil se i jeho název – 
původní „V růžové světnici“ na dnešní (od 1946) „Dvě ženy s děckem“.. 
 Čapkův zeť Dr. Dostál o něm napsal: „Obraz má v souboru Čapkových olejů z roku 
1937 specifické místo. Nápadně stroze věcný výraz tohoto domácky intimního námětu zřejmě 
souvisí s významným zasažením tísní času schylujícího se k válečné katastrofě… V této 
souvislosti má motiv hrající si dětské postavičky na obraze specifický význam radostného 
prvku … je akcentem až fatalistické naděje do pozdější budoucnosti…“ 
 Na zakoupení obrazu přispěla fa Atrium, Atip, BAK, Fotogold, Infineon 
Technologies, S Club autobazar, Texlen Linen, Tiskárna L. Tomešové, Tyco Electronics EC, 
Vodovody a kanalizace, John-Ban, Ing. Zb. Šanc, auditor a ZPA CZ. Město Trutnov přispělo 
ručením za nemalý úvěr. 
 
 V červenci zaznamenal i Úřad práce v Trutnově mírný nárůst míry nezaměstnanosti – 
6,7 %. 
 
Matriční události 
 
 V červnu a červenci se v Trutnově narodilo 134 dětí, z toho bylo 40 dětí místních  
(17 chlapců a 23 děvčat) a 6 trutnovských dětí se narodilo v jiných městech. V tomto období 
bylo uzavřeno 89 sňatků, z toho byl 1 sňatek církevní a 13 sňatků bylo delegováno z jiných 
matričních obvodů. Dne 1.7. se konala na trutnovské radnici (Stará radnice), zlatá svatba 
manželů Irmy a Františka Šturmových a 8.7. zlatá svatba manželů Dagmar a Josefa 
Vackových. 



 V červnu a červenci zemřelo v Trutnově 87 lidí, z toho 44 našich spoluobčanů  
(22 mužů a 22 žen). Členky komise navštívily při životních jubileích 50 trutnovských občanů 
s blahopřáním, kytičkou a dárkem. 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 



Kulturně-společenské akce v srpnu 
 
 Jaká byla kulturně-společenská nabídka v letošním srpnu, která bývá už tradičně slabší 
(v době prázdnin a dovolených)? 
1.8. připravila GMT výstavu obrazů Oldřicha Oplta (potrvá do 10. září). 
12.8. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí v 9.30 hodin. 
14.-18.8. Prázdninové toulání. Týden výletů pro děti připravil Dům kultury. 
18.-20.8. Svět květin. 23. ročník výstavy ZO ČZS v HSM ve škole a na hřišti v HSM. 
18.-20.8. Soudobá a historická hasičská technika. 9. ročník výstavy s ukázkami výcviku HZS 
Trutnov připravil Sbor dobrovolných hasičů v HSM. 
18.-20.8. Trutnov 2000. Open Air Music Festival na PKS Bojiště. Připravuje Geronimo 
Trutnov.  
27.8. Malý a velký železný pes – 5. ročník soutěže připravily Psí salón Hafoland a Dům 
kultury v Dolcích. Start v 11.00 hodin. 
 
 Výstava „Řemesla našich předků“ pokračuje v Muzeu Podkrkonoší. To nabízí i stálou 
expozici „Prusko-rakouská válka 1866.“ 
 V Galerii města Trutnova se nabízí možnost prohlédnout výstavu absolventa 
trutnovského gymnázia akad. malíře Oldřicha Oplta. 
 Tanec a společenské vyžití nabízí Oden club Poříčí každou středu, pátek a sobotu 
(disko show, striptýz, erotická podívaná). 
 Moby Dick na Slovanském náměstí vždy v pátek a v sobotu. Disko každý den kromě 
neděle a pondělí od 21.00 hodin. 
 
Hasičský záchranný sbor 
 
 Čtyřčlenné družstvo úspěšně reprezentovalo okresní město na Světových hrách hasičů 
ve Francii. ČR sem vyslala 130 hasičů, kteří pak měřili v mezinárodním soutěžení své síly  
a obratnost v různých sportovních disciplinách. Trutnovské družstvo vybojovalo stříbrnou 
medaili za Finy. 
 
Výstava obrazů O. Oplta (GMT) 
 

     
 
 Výstavu obrazů Oldřicha Oplta, akad. malíře, profesora pražské AVU, zahájil 1. srpna 
v Galerii města Trutnova její ředitel PhDr. Karel Shrbený. Ten ve svém úvodním projevu  
mj. uvedl: „My Vám dnes chceme představit a přiblížit výběr z díla O. Oplta jako dílo 
významného představitele českého výtvarného umění 2. pol. 20. století. Současně Vám ale 
chceme přestavit O. Oplta jako člověka, který studoval na trutnovském gymnáziu, i když – 



vlivem politického vývoje po pěti letech přešel s gymnáziem do Úpice, kde v roce 1940 
maturoval. Chceme připomenout, že jeho vztah k Podkrkonoší, kde se konec konců narodil  
a prožil část svého života, byl vždycky opravdový, nám blízký, ať už to byl život studenta, 
sportovce – byl totiž reprezentantem v lyžování, občana či v současné době pamětníka. 
Vzhledem k tomu jsme upustili od obvyklého historicko-uměleckého úvodu a požádali jsme 
spolužáky a přátele O. Oplta o několik vzpomínek na jejich společný život a zážitky.“ 
Otevřeně a velmi srdečně pak zavzpomínali JUDr. Jaroslav Jörka a Aleš Řezníček. Přátelskou 
atmosféru podvečera podtrhl svým vystoupením Martin Bruner z Hradce Králové, jeden 
z našich předních flétnistů. 
 „Opltovy obrazy krajiny, často podkrkonošské, zátiší a výjevy ze sportovního života 
(byl aktivním lyžařem) potěší každého. Už proto, že je jejich autor přesvědčen, že výtvarný 
umělec by neměl zmnožovat ošklivost, se kterou se potkáváme v konkrétním životě stále 
častěji.“ 
 Obrazy O. Oplta nacházíme v Národní galerii v Praze i ve Slovenské národní galerii 
v Bratislavě. Ale i v mnoha dalších galeriích. 
 
 Důvěřivosti starých lidí zneužívají různí podvodníci. Neznámý muž a žena navštívili 
osmdesátiletou babičku se zprávou, že vyhrála sto tisíc. Zároveň jí nabídli za „výhodnou“ 
cenu nádobí. Když babička odmítla, darovali jí ho jako prémii. Potěšená žena se jim chtěla 
alespoň trochu odvděčit. Když však přinesla obálku s penězi, vytrhli jí z jejích rukou a se 
čtyřiceti tisíci utekli. 
 
Odklon dopravy (ul. Na Struze) 
 
 Ve dnech 1.-4.8. muselo dojít při rekonstrukci ulice Na Struze k odklonu dopravy – 
vozidel nad 3,5 t (od kruhového objezdu k vlakovému nádraží a kolem autobusového nádraží 
k megamarketu Prima). 
 
 Kanoista TJ Loko Trutnov Aleš Marek vybojoval ve francouzském Treignaku titul 
mistra světa ve sjezdu na divoké vodě. 
 
Bruslení i v létě 
 
 I v srpnu možno v Trutnově bruslit. Pro veřejnost bude zimní stadión přístupný vždy 
večer 10., 17., 24. a 31. srpna. Vstupné pro děti 10 Kč, pro dospělé 20 Kč. (Bylo tomu tak  
i loni.) 
 
Moderní šipky 
 
 Začátkem srpna  začal seriál soutěží dvojic v moderních šipkách pohár W Sportu.  
Loňské vítězství budou obhajovat J. Žalský a J. Bílek W Sportu Trutnov. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anti-Society Fest 
 

     
 
 Letošní punkový Anti-Society Fest 5. a 6. srpna se uskutečnil v areálu Bojiště již 
pošesté. A vydařil se. Počasí přálo, přišli i zájemci – více než dva tisíce. Vyhrávalo na dvacet 
kapel z pěti zemí. První z nich Red Insekt zahájila kolem jedenácté sobotního dopoledne, pak 
už následovaly další – skupiny Houba, Gauneři, Hebbie Jeebies, Dua Silentia, navečer kapely 
Konflikt, N. V. Ú., Aurora, Rubella Ballet, Major Accident.  
 Finanční výtěžek punkového Anti-Societu Festu ve výši 15.000 Kč předali 
organizátoři prostřednictvím ředitelky trutnovského Stacionáře Renaty Bezděkové zařízení, 
které pečuje o zdravotně oslabené a tělesně postižené děti. Stacionář se nachází na Kryblici 
(nad lázněmi). 
 
Zahájení provozu zimního stadionu 
 
 6. srpna byl zahájen na zimním stadionu hokejový provoz. Proč již v srpnu? Přípravné 
období před mistrovskou soutěží se prodlouží, význam haly i města se zvýší (na hokejových 
soustředěních se vystřídá pět předních mládežnických družstev, přijedou i mladí Holanďané  
a s nimi osm rodin, které stráví v Trutnově dovolenou, bude to i soustředění mladých 
brankářských talentů z Anglie a Skotska – i oni v doprovodu rodin), významný je  
i ekonomický přínos pro ubytovací a stravovací zařízení ve městě – jen za ubytování a jejich 
stravování je slibná položka dvou milionů korun. Dalším ziskem pro region, hlavně  
pro Krkonoše, jsou plánované výlety do hor – rozvoj turistického ruchu. 
 HC Trutnov se snaží, především jeho předseda Jiří Hradecký, zajistit i další akce  
pro příští rok – nasmlouván je již třítýdenní mezinárodní hokejový kemp za účasti pěti desítek 
Australanů v lednu 2001, na únor jsou již ohlášeni Dánové a německé mužstvo Eisbären 
Berlín. 
 V srpnu bude ZS plně využit – od 6.30 hod. ráno až do půlnoci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekonstrukce ulice Na Struze 
 

     
 
 V srpnu intenzivně pokračovala za plného provozu rekonstrukce páteřní komunikace, 
vedoucí středem města. Rekonstrukce ulice Na Struze od kruhového objezdu (nahradí 
dosavadní světelnou křižovatku) až ke Špitálskému mostu by měla být dokončena do konce 
srpna. Vyžádá si kolem 35 milionů, další si vyžádají terénní úpravy, chodníky, návazná 
infrastruktura včetně parkovišť, obnova veřejné zeleně, osvětlení. 
 Rozsahem stavebních prací představuje rekonstrukce ulice Na Struze včetně přilehlých 
prostor jednu z největších akcí, která výrazně ovlivní dopravní život Trutnova. (Probíhá 
jednání o zřízení parkoviště u bývalé porodnice. 
 
Turistické informační centrum 
 
 Turistické informační centrum v budově Staré radnice bude slavnostně 6.9. otevřeno 
(činnost vyvíjelo už v předchozí době v srpnu). Město Trutnov má v něm jako jeden  
ze společníků své vyhrazené postavení – financuje příspěvkem i propagační činnosti, je 
určitým garantem vyvíjených aktivit. Nezasahuje do obchodních iniciativ společností, které  
se hodně zabývají turistickým ruchem, jsou na něm existenčně závislé a vytvářejí si 
prostřednictvím zřízeného střediska (TIC) propagaci svých zařízení. 
 Město očekává, že se v tomto středisku rozvine řada potřebných a zajímavých 
činností, aby se návštěvníci dozvěděli informace o kultuře v Trutnově, využili informačního 
kiosku s dotykovou obrazovkou, služby směnárny, prodej zahraničních novin a časopisů. 
 
Vladimír Martinec v ZS 
 
 7.8. navečer navštívil legendární hokejista Vladimír Martinec trutnovský zimní stadion 
a besedoval s účastníky Hokejové školy ČSLH. S ředitelem ZS Jiřím Hradeckým si pak 
s uspokojením prohlédl moderní hokejovou halu i její zařízení. Nedalo mu to přirozeně, aby 
neobul brusle. „V nové trutnovské hale jsem poprvé a musím říct, že je parádní, všechno je 
super…“ 
 
Nový heliport 
 
 Nový heliport, který vybudovalo město pro potřeby Rychlé záchranné služby v rámci 
integrovaného záchranného systému v blízkosti čerpací stanice Robin Oil (u odbočky  
na Peklo) je už v provozu. „Jsou tu ideální podmínky k přistání i k vzletu záchranných 
helikoptér a jsme rádi, že má konečně Trutnov vyhovující plochu,“ vyjádřil se k tomu ředitel 
RZS Vladimír Hadač. Rád by ovšem uvítal i možnost zavedení navigace pro noční lety. 



 Návrh zřídit miniletiště v areálu SON letecká inspekce zamítla pro špatné přistávací 
podmínky a občasnou turbulenci. 
 
KŽM do Sebnitzu (v září) 
 
 Pozvání do Sebnitzu v SRN dostali jako jediní v ČR členové Klubu železničních 
modelářů na světové žákovské a juniorské setkání železničních modelářů, tzv. tétéčkářů –  
TT je modelová velikost 1:120. 
 
BK Loko Texlen 
 
 Trutnovská basketbalistka Michaela Uhrová se jako členka národního týmu ČR 
výrazně zasloužila o zisk stříbrných medailí na mistrovství Evropy juniorek v Polsku. 
Vyznamenala se i na mistrovství Evropy žen na Slovensku. 
 
Baseball 
 
 Baseball na Trutovsku patří k nejúspěšnějším sportům – svědčí o tom sbírka pohárů  
a medailí všech mládežnických kategorií. Dospělým se však ještě nikdy nepodařilo 
probojovat se do extraligy. Proto se před letošní sezónou dohodli hráči s funkcionáři Svobody, 
Mladých Buků a Trutnova o vytvoření dvou společných týmů mužů se společným názvem SB 
Rýchory s cílem: s jedním týmem postoupit do extraligy, s druhým udržet se v České národní 
lize. (V Trutnově je činný oddíl Jiskra HSM a DTJ.) 
 
Samuel Fritz 
 

     
 



                               
 
 Slavnostní odhalení pamětní desky trutnovskému rodákovi Samuelu Fritzovi provedl 
9.8. starosta Mgr. Ivan Adamec za účasti arcibiskupa Karla Otčenáška, kněze Vladimíra 
Janoucha a občanů města. Samuel Fritéz se narodil v Trutnově 9.4.1654 a zemřel v Peru 
20.3.1725. Jeho desku umístěnou na nároží podloubí u městské knihovny na Krakonošově 
náměstí zdobí kámen přivezený od pramenů jihoamerického veletoku Amazonky. 
 S. Fritz vystudoval filozofickou a teologickou fakultu v Praze a v Olomouci. Později 
odešel do Jižní Ameriky, kde téměř celý svůj život působil jako misionář mezi zdejšími 
Indiány. Jako první splavil celý tok Amazonky až k jejímu ústí do Atlantického oceánu. 
Poznatků získaných z této dobrodružné plavby využil k vytvoření první podrobné mapy toku 
Amazonky, vydané tiskem v roce 1707. 
 Fritzem roku 1693 objevený údajný pramen veletoku Amazonky u jezera Lanricocha 
v peruánských Andách zpochybnily teprve v naší době letecké snímky této stále nepříliš 
probádané oblasti. 
 Koncem června 1999 se uskutečnila česko-peruánská expedice pod vedením Bohumíra 
Janského z Přírodovědecké fakulty UK do pramenné oblasti řeky Apurimac na jihu Peru.  
Ve výpravě (sedmičlenné) byl i fotograf a kameraman Vladimír Šimek, který navštívil toto 
území již při expedici Peru 95. Ještě před touto cestou bylo provedeno měření délek toků 
jednotlivých zdrojnic řeky Apurimac na leteckých snímcích a topografických mapách 
v měřítku 1:100.000. U předem vytypované hlavní zdrojnice Rio Carhuasanta byla pak 
v terénu detailně změřena její délka a stanoveny nadmořské výšky, které umožnily vynesení 
podélného toku – jeho profilu. Rovněž se uskutečnilo měření průtoku vody na hlavních 
pramenných tocích Rio Apurimac. 
 Poslední výprava zaměřila pramen té nejdelší řeky světa – Amazonky. Jde o řeku 
Carhuasantu, která vytéká z vysokohorského jezera ledovcového původu. Toto jezero navrhli 
výzkumníci pojmenovat Laguna Bohemia (jezero dosud nemá jméno). Délka Amazonky by 
se tak prodloužila asi o 60 km. 
 
 Samuel Fritz je dodnes v Peru velmi známý.  Léta žil v pralesích řeky Maraňonu, 
horním toku Amazonky, v pohraniční oblasti Peru a Brazílie a šířil mezi indiánskými kmeny 
křesťanství. Učil je zároveň i novým způsobům zemědělství, pomáhal stavět kaple a kostely, 
pro které sám maluje obrazy světců a vyřezává i jejich sochy. Je dovedným truhlářem, 
lékařem i badatelem. Indiánům je opravdovým přítelem. Neohroženě bojuje proti jejich 
kolonizátorskému zotročení, nejednou právě proto v nebezpečí vlastního života. Ovládaje 
několik indiánských nářečí sestavil pro ně slovníky a gramatiky. 



 V posledních letech svého života, celého zasvěceného obětavě trpícím lidem, má  
u sebe Fritz velmi blízkého pomocníka a druha, českého misionáře Františka Vydru z české 
jezuitské jihoamerické provincie Jéveros. Jeho trvalá a úzká spolupráce s českými přáteli 
stejně jako jeho zápis v univerzitním indexu Boemus vypovídá o Fritzově  příslušnosti 
k Čechám. 
 
 V misii Jéveros, ležící na přítoku Ria Supeny, končí po čtyřicetiletém vyčerpávajícím 
působení s podlomeným zdravím ve velmi nezdravém klimatu Jižní Ameriky 20. března 1725 
svou životní pouť tento slavný Trutnova. 
 Pamětní desku na Krakonošově náměstí zhotovil kovolitec Jindřich Janeček. Deska, 
odhalená v Andách u jezera Laurincocha účastníky expedice Hatun Mayn (Velká řeka), nese 
kámen trutnovské řeky Úpy. 
 
Informační recepce (otevření 9.8.) 
 

     
 
 K slavnostnímu otevření informační recepce ve vstupní hale MěÚ došlo 9. srpna.  
Jde – podle vyjádření vedoucího odboru vnitřních věcí Mgr. Luboše Rathouského – o nově 
zřízené oddělení pro první kontakt občana s úřadem. Sem přijde občan se svými požadavky, 
které budou pak řešeny ihned pracovníky inforecepce nebo ho tito nasměrují na příslušný 
odbor MěÚ. Jde o nadstandardní službu občanům. Pět dnů v týdnu od 7 do 17 hodin,  
ve středu do 19 hodin budou pracovníci inforecepce plně k dispozici. Poskytnou informace  
o kulturních a společenských akcích, údaje o náplni práce úřadu, přemístěna je sem podatelna, 
recepce, poskytuje se služba kopírování, vydávání občanských průkazů, přechází sem hodně 
z agendy živnostenského úřadu, řeší se tu stížnosti a dotazy k práci MěÚ. Občané tu mohou 
získat informace – výklad k městským vyhláškám, o činnosti MZ, MR, komisí a odborů. 
Provádějí se tu kopie listin, ověřování podpisů, poskytují se tu komplexní informace  
pro začínající podnikatele, zajišťuje se výdej formulářů a tiskopisů. 
 Pro práci v inforecepci byli pečlivě vybráni pracovníci, kteří znají kompletně 
problematiku státní správy, chod úřadu, jsou komunikativní, pracovití- ochotní – jsou na ně 
kladeny vysoké požadavky, zvýšený psychický tlak. 
 
 Morální kodex zaměstnance MěÚ je zavazuje: Jsme tady proto, abychom pomáhali 
občanovi. Nikoliv občan je tu kvůli nám, ale my pro něho. Stejně důležitý jako občan je 
ovšem také zákon a jeho korektní dodržování ze strany úřadu i ze strany občana. Otevřené či 
skryté pohrdání občanem musí být potíráno se vší důsledností. Výrazem naší úcty k němu je  
i způsob našeho chování včetně oblékání. Je naprosto nepřijatelné přijímat jakékoliv odměny 
či dárky za to, že vykonáváme to, co je naší povinností. I bez nich jsme zavázáni to vykonat 



ochotně a v nejkratším možném termínu. Usilujeme o to, aby občané Trutnova mohli být hrdi 
nejen na své město, ale také na jeho úřad. 
 
 První zkušenosti a poznatky provozu informační recepce naznačují, že o poskytované 
služby je zájem a že její zřízení (jedno z prvních v ČR) bylo dobrým počinem. 
 Náklady na stavební úpravy vestibulu a vybavení inforecepce se z předpokládaných 
200.000 Kč zvedly desetinásobně. „Nejdříve jsme chtěli do přízemí radnice umístit jen 
kancelářský nábytek a počítače. Později se však ukázalo, že kvůli dodržení bezpečnostních 
předpisů se budeme muset pustit do poměrně náročných stavebních úprav. Proto jsme se 
nakonec rozhodli, že rekonstrukci provedeme důkladně, aby inforecepce mohla svému účelu 
sloužit bez dalších zásahů mnoho let,“ uvedl tajemník MěÚ Zdeněk Nýdrle. 
 
Průmyslová zóna 
 

     
 
 Vedení města usiluje vytvořit v rámci změn a doplňků územního plánu další 
průmyslovou zónu – pro zlepšení zaměstnanosti občanů. Kromě lokality na Volanovské 
(výrobní haly Siemense a Infineonu) by se měla vytvořit další průmyslová zóna stranou 
Krkonošské silnice. 
 
Velký folkový rachot 
 

     
 
 Letní minifestival pod názvem Velký folkový rachot připravil na sobotní odpoledne  
a večer 12.8. Country club Bonanza. Odpoledne vystoupil před klubem Na Nivách Pepa 
Lábus a spol., pražská kapela Sekvoj, moravská Bokomara a holandská skupina La Blusa. 
Večerní program už byl plně v režii kapely Maruščiny jahody z Pardubic. 



 Program, jehož spolupořadateli byly MěÚ a DK, se líbil. Domácí kapela Pepy Lábuse 
(v jejím pořadu zazněly písně z alba Morana a Zrcadlo mistra Matyáše) získává na oblibě. 
Vystupuje v ní výborný houslista Slávek Forman. 
 
Fotbal 
 
 První divizní utkání sehráli trutnovští fotbalisté 13.8. I když byli střelecky aktivnější, 
remizovali s FC Velim 1:1 Utkání se hrálo na trutnovském stadionu. 
 
Basketbal 
 
 Přípravu na nový roční nejvyšší soutěže (odstartuje 14.10. doma s Hradcem Králové) 
zahájily trutnovské basketbalistky. 
 
Hokej 
 
 Hokejovým fandům potvrdil ředitel ZS Jiří Hradecký listopadový zápas 
reprezentačních šestnáctek ČR a Švýcarska. 
 
Zimní lázně 
 
 Krytý bazén bude zpřístupněn od září – v době letních prázdnin se v nich realizovala 
řada rekonstrukcí. Vyžádaly si více než 6 milionů korun. Došlo k rekonstrukci strojovny  
a vzduchotechniky s nově zabudovanou rekuperací tepla (teplo získané ze vzduchu od bazénu 
je předáváno větracím zařízením vzduchu vstupnímu, což přináší značnou úsporu elektrické 
energie). K zlepšení pobytu v lázních přispěje automatizace řízení provozních režimů. 
Klimatizace byla zavedena také v místnosti maséra a na vstupu do bazénu se podařilo vytvořit 
vzduchovou clonu. V sauně pro muže byl opraven strop, zrekonstruovány byly přílivové 
hrany obou bazénů včetně výměny kovových profilů mřížek v odtokových žlabech. V hale 
s velkým bazénem bylo instalováno nové osvětlení. 
 V nové sezóně budou rozšířeny hodiny pro veřejnost, důchodci dostanou další hodinu 
plavání. Dopolední čas je vyhrazen pro plavání kojenců, batolat s rodiči a plavání těhotných 
žen. Připravuje se, jak sdělil ředitel ZS Tomáš Břeň, otevření Fines centra a solaria v lázních. 
 
23. výstava Svět květin 
 

      
 



 Od 18. do 20.8. probíhala v Trutnově (ve škole se zahradou a na fotbalovém hřišti 
HSM) tradiční výstava Svět květin. Připravilo ji ZO Českého zahrádkářského svazu 
(předsedkyně Yvetta Veselá) brigádnicky již po třiadvacáté s dalšími zájmovými 
organizacemi. Záplava mečíků, jiřin, růží, kaktusů a sukulentů, bonsají, skalniček a 
jehličnanů, citrusů a pokojových květin – „úplná pastva“ pro oči. Výstavu květin doplňovaly 
expozice rybářů a včelařů, zajímavá byla i nabídka zahradní mechanizace. Nechyběly 
přirozeně občerstvovací stánky a prodej různých výrobků (vietnamské stánky opatřením 
pořadatelů chyběly). V soutěži o nejkrásnější expozici mečíků zvítězila J. Jampílková z Jičína 
– ta získala i pohár za nejhezčí mečík – Růžovou Fantazii. Pro dobrou pohodu vyhrávala 
v areálu výstavy Krakonoška. (Počet návštěvníků byl už tradičně vysoký.) 
 
Výstava hasičské výzbroje 
 

     
 
 Při výstavě se prezentovali i hasiči svou soudobou i historickou technikou. 
 
„Šmajd naším okolím“ 
 
 „Šmajd naším okolím“, dálkový pochod 19. srpna připravil Klub českých turistů 
Bohuslavice. Start a cíl byl na hřišti místní TJ. Trasy pro pěší i cyklisty byly dobře 
připraveny. 
 
Liga čtenářů KN 
 
 Tip liga čtenářů Krkonošských novin se rozjela – tipují se fotbalové výsledky 
s hodnotnými cenami pro vítěze. Výběr zápasů je zaměřen na regionální mužstva od nejnižší 
třídy až po ČFL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Green Field 2000 
 

     
 
 19. srpna proběhly v areálu ZŠ Mládežnická závody Green Field 2000. „Prkýnkářů“ 
v Trutnově přibývá. Na závěr závodů vystoupí hiphopové kapely. V Trutnově jsou nyní už 
dva skateparky – k dosavadnímu na sportovním stadionu TJ Loko přibyl další u ZŠ v HSM. 
Ten bude otevřen do konce prázdnin od 8 do 21 hodin denně. Vstupné na celý den je 10 Kč. 
 
Open Air Music Festival 
 

     
 

     
 
 Desátý ročník známého festivalu Open Air Music Festival Trutnov, věnovaný Matce 
Zemi a Vesmíru, proběhl ve dnech 18.-20.8. v areálu PKS Na Bojišti za desetitisícové účasti. 
Jeho pořadatelem byla Geronimo Agency  Presents (Martin Věchem). Podrobné údaje o jeho 
průběhu přinesly všechny noviny – pro kronikářský záznam využijeme hodnocení Vladimíra 



Vlasáka z Mladé Fronty Dnes. (Televizní vstup o připravovaném X. ročníku rockového Open 
Air Music Festivalu vysílala Nova 12.8. v pořadu Eso.) 
 „Letošní Trutnov Music Open Air Festival byl jakousi retrospektivou předchozích 
devíti ročníků, napájenou především z domácích zdrojů. Dramaturg Martin Věchet vsadil  
na tavičství Banjo bandu Ivana Mládka, legendu jménem Pražský výběr, ale i na hypnotické 
rytmy nových tanečních kapel. „Kdyby měl být Trutnov Music Open Air pořád stejný, 
přestalo by mě to bavit,“ prohlásil. 
 Vstřícně naladěné publikum akceptovalo i nejostřejší stylové střihy. Skákalo  
při punkové palbě kapely Plexis, nechtělo propustit písničkáře a herce Jiřího Schmitzera, 
který si pletl Trutnov s Turnovem, podlehlo mladé rockové kapele Divokej Bill, jež plivala 
oheň a zběsilými tanci přivolávala duchy keltských předků. Šamanská sestava Hypnotix  
a britští Funda Mental pak posloužili ctitelům současné taneční hudby, která hledá spojení 
mezi exotickými rytmy Afriky a moderní elektronikou. 
 Avšak největší aplaus, srovnatelný s triumfem Američanů Faith No More před třemi 
léty, sklidil Banjo band Ivana Mládka. Jakmile zazněla jejich píseň Linda, seběhli se i žárem 
znavení jedinci, které neprobudilo ani osvěžující kropení hasičskou stříkačkou. Amfiteátr 
letního kina se proměnil v les rytmicky mávajících paží, když Mládkova kapela spustila 
ověřené a podle skeptiků i provařené songy Medvědi nevědí, Jez, Mravenci v kredenci nebo 
Železniční vlečka povalila křečka. Vyžadovaný hit Jožin z bažin Mládek proměnil v hraný 
videoklip, ve kterém Gejza Gerendáš představoval letadlo a Ivo Pešák Jožina. Publikum 
ryčelo spokojeností. 
 „To je neuvěřitelné, Mládkovci mohli zahrát cokoliv,“ říkal konferenciér Zdeněk 
Suchý. „Jestli Mládka viděli další muzikanti, asi pochopili, že je zbytečné se o cokoliv 
snažit,“ dodal hudební publicista Petr Korál. „Od roku 1995, kdy jsme zde vystoupili poprvé, 
objíždíme i rockové festivaly. Nedávno jsme byli v Trenčíně, kde mají podobnou přehlídku, 
jako je ta trutnovská,“ říkal spokojený Mládek za scénou svlékaje své stylové sako. 
 O další, tentokrát muzikantsky náročnější show se postaral pětapadesátičlenný band 
Kuličky, který se po desetileté přestávce vrátil na pódium – ovšem jen pro tuto trutnovskou 
příležitost. Kytarová, dechová, rytmická i pěvecká sekce vytvářely vnitřně členitou muziku, 
již big band provázel vtipnými výstupy – třeba když třicet sboristů předvádělo, jak bude 
zadupávat mravence. 
 „Vidíme, že to máte pěkně rozjeté. Nebudeme Vám hrát žádné experimenty, ale naše 
staré pecky,“ řekl pak Michael Kocáb na úvod vystoupení Pražského výběru, jímž vrcholil 
sobotní program. Lidé se k Výběru přidali v písních Na václavským václaváku, Zubatá či 
v přídavku Olda je přítel můj. „Když jsem Pražský výběr viděl poprvé, bylo to v roce 1981 
v Moravském Písku, nadchli mě a tenkrát jsem si poprvé řekl, že jednou udělám také takový 
festival,“ uvedl pořadatel Martin Věchet, jenž svůj nápad začal realizovat o šest let později. 
 Kdo jezdí do Trutnova častěji, ví, že najde spoustu lidí a věcí na svém místě. Třeba 
indiánské stany teepee, jejichž obyvatelé loni uklízeli a třídili odpad, lékařskou pohotovost, 
stánky s pivem, s knížkami, přívěšky či šperky, čajovnu nebo vedlejší scénu pro začínající 
kapely. Jako mnohokrát předtím uváděl režisér a spíkr Zdeněk Suchý, jemuž letos pomáhala 
Míša Holubová, přijeli i lidé, kteří festival zakládali. Prezident Václav Havel, velký fanoušek 
Trutnova, se do nedělního odpoledne neobjevil, patrně mu v tom zabránily jiné povinnosti. 
 Paní Dáda Fajtlová, nejstarší fanoušek festivalu, seděla jako obvykle na židli a 
pokuřovala cigarety. „Já mám ráda blues. Těším se na Luboše Andršta i na kapelu 
Točkolotoč,“ prohlásila tato dáma, která si v šedesátých letech nenechala ujít pražské 
koncerty Louise Armstronga.  
 K novým atrakcím Trutnova patřil pohádkově nalíčený vodník Karel, který se 
pohyboval mezi lidmi a jenž měl podpořit magičnost místa. Jenže v sobotu ještě před noční 
bouřkou byl okraden o svůj oděv a smutně „dosluhoval“ už jen ve spodním prádle. 



 Festival, který má skončit až dnes ráno společným bubnováním několika tisíc lidí, 
včera očekával ještě Českomoravskou hudební společnost, skupinu Monkey Business, Vlastu 
Redla, Ivana Hlase či Ivana Krále.“ 
 Festival, na němž vystoupilo na šedesát kapel, skončilo v neděli po půlnoci. Průběh 
festivalu sledovaly desítky policistů ve služebních vozidlech i na koních (policejní posila 
z Prahy) – akce byla monitorována také policejní helikoptérou. Celá akce se obešla bez 
vážnějších incidentů. Až na menší narušení veřejného pořádku ve městě a pokusy o krádež 
v supermarketu Delvita byl průběh festivalu prakticky bezproblémový. Organizátoři 
zajišťovali i bezpečnost v areálu – již u brány byli návštěvníci kontrolováni, cosi nesou 
dovnitř, zda v jejich tornách a batůžcích nejsou skleněné lahve. Desítky mužů v tričkách 
s nápisem Security pak sledovali dění v areálu. V tropickém vedru přišly velmi vhod sprchy 
vody hasičů. 
 „Během festivalu nebylo zaznamenáno zranění, nedošlo k mimořádné události ani 
k závažnému narušení veřejného pořádku. Pouze jakýsi „narušitel“ chtěl průběh 
zdramatizovat zavoláním, že je v areálu uložena bomba. Šlo ovšem o planý poplach. 
Okamžitě provedená opatření za částečného přerušení produkce tuto možnost zcela 
vyloučila,“ jak se vyjádřila mluvčí P ČR Iva Hanušová. Časté stížnosti přicházely ze strany 
občanů na nadměrný hluk z areálu. Úklidové práce v areálu Bojiště – hromada plastových 
kelímků a lahví, které byly odvezeny a roztříděny k recyklaci, byly prozaickou tečkou  
za touto velkou muzikální akcí. 
 Dokument o letošním rockovém festivalu bezprostředně nabídl druhý program České 
televize. 
 
21. srpen 1968 
 
 Od vpádu vojsk pěti států Varšavské smlouvy na území tehdejšího Československa 
uplynulo 21. srpna 32 let. A příčiny? Země socialistického bloku stálce více zaostávaly  
za kapitalistickým světem. Markantně se to projevovalo ve vědě a technice. Ortodoxní vedení 
KS Sovětského svazu v čele s Leonidem Brežněvem se velmi obávalo jakýchkoliv změn – 
bálo se ohrožení svých pozic. Nátlak na Dubčekovo vedení vyvrcholil nakonec hrubým 
porušením mezinárodního práva, protože došlo k vojenskému zásahu bez souhlasu 
představitelů postižené země. Komunističtí konzervativci mohli být tehdy spokojeni – 
zvítězili. Ale jejich vítězství se nakonec proměnilo v porážku. 
 
Ligový dorost (fotbal) 
 
 Do dalšího ročníku České ligy vstoupili trutnovští dorostenci. Vedení FK má jediný, 
zásadní cíl: uchovat tuto velmi kvalitní fotbalovou soutěž v Trutnově (a nebude to po odchodu 
některých hráčů snadné). 
 
21. srpen 1968 
 
 21. srpen poznamenal tvrdě i Trutnov. Městem projížděly od ranních hodin kolony aut 
a tanků okupantů. Toho dne nevyšly v Trutnově ani místní noviny. Při průjezdu sovětských  
a polských vojsk byl smrtelně zraněn devatenáctiletý sovětský voják Danilov – jediná oběť 
srpnových událostí ve městě. Polská ulice, kterou okupanti přijížděli, se stala nejrušnějším 
místem Trutnova. Tady se bezbranní občané snažili vojákům vysvětlit skutečnou situaci 
v zemi. Výjezd z Polské byl zatarasen barikádou českých nákladních aut a množstvím lidí.  



Na prostoru před Špitálským mostem byla zapálena hromada pneumatik, aby bránila průjezdu 
městem – hořela ve dne v noci. Týž den (22.8.) byl stržen z podstavce před ONV sovětský 
tank. Trutnov byl prohlášen mrtvým městem… 
 
Vichřice z 21. na 22.8. 
 
 Vichřice z 21. na 22. srpen 2000, která katastrofálně postihla řadu okresů východních 
Čech, se Trutnovsku vyhnula. Postihla ho jen silná bouře s lijákem. 
 
Akustická zkouška sirén CO 
 
 Varovný tón sirén civilní ochrany se rozezněl v rámci ověřování varovacího systému 
22.8. po dobu 140 vteřin i ve východních Čechách od 13.40 hodin. 
 
Kamera na Zelené Louce 
 
 24.8. instalovali hasiči pro potřeby městské policie na sídlišti Zelená Louka další 
kameru. Oko kamery zachytí prostor kolem školy, parkoviště a okolí supermarketu Kaufland 
(tento prostor je poznamenán četnými krádežemi a vandalismem). 
 
„Malý a velký železný pes“ 
 

     
 
 Poslední srpnovou neděli 27.8. se uskutečnil v Dolcích 5. ročník soutěže „Malý  
a velký železný pes,“ kterou připravil psí salón Hafoland a DK. Mezi nejúspěšnější patřil 
kokršpaněl Ajm (Martin Vais) – celkový vítěz, německý ovčák Tereza (Kateřina Lukešová), 
český horský pes Alf (Michal Fiedler) a český horský pes Azra (Lenka Fiedlerová). Soutěžit 
přijeli „pejskaři“ až z Frýdku-Místku, z Pardubic, z Prahy. Soutěžilo se v plavání, jízdě  
na kole a v běhu. Závodník mohl být v kontaktu se psem na vodítku o maximální délce 5 m. 
 
Lehká atletika 
 
 V poločase letošní atletické soutěže východočeských soutěží družstvo (pokračování 
bude v září) je v oblastním přeboru mužů Trutnov na 2. místě. 
 
 
 
 



Trutnovští basebalisté v Itálii 
 
 Žáci druzí, junioři třetí a kadeti sedmí je výčet umístění mladých basebalistů DTJ 
Trutnov na dvou turnajích v Itálii. Družstva DTJ byla složena  z hráčů Trutnova, Mladých 
Buků a Svobody (letos spojení). 
 
 XI. ročník Memoriálu Františka Pavla v malé kopané se uskutečnil 26.8. na hřišti  
5. ZŠ V Domcích. O den později tady proběhl i 7. ročník soutěže o putovní trofej Zlatý hasič 
města Trutnova. 
 
Thajský vězeň Čech Radek Hanykovics 
 
 26.8. zveřejnil Magazín Práva reportáž o trutnovském občanovi Radku Hanykovicsi, 
kterého 1.3.1996 zatkla thajská policie na mezinárodním letišti v Bangkoku, když se pokoušel 
jako drogový kurýr vyvézt ze země 4 kg heroinu. Z přepychového hotelu, kde si pár dnů  
před zhaceným odletem užíval, do věznice, jejíž podmínky si Evropan dokáže jen stěží 
představit. I když Thajsko od roku 1986 již nevykonává pro drogové delikventy trest smrti, 
doživotnímu trestu se Hanykovics nevyhnul – byl odsouzen na padesát let. Minimálně by si 
musel odsedět (před vydáním do ČR) osm let, ale takovou dobu žádný vězeň v thajském 
žaláři nepřežil. 
 V jednom z prvních dopisů domů napsal: „Tak rád bych zazvonil u dveří a čekal, až 
mi otevřete. Vím, že poslední dobou jsem domů moc nechodil, ale věřte, že to kafíčko, co 
jsem si někdy dával, chutnalo a vonělo rodinnou pohodou. Ježíši, jak bylo krásné ráno vstát  
a mít na stole snídani a kafe. Tak všední věc, a přece tak krásná…“ Doma nechal mladou 
manželku a dvouměsíční dceru Agátu. „Radek nikdy drogy nebral, ani s nimi neměl nic 
společného. Pracoval jako krupiér a číšník, ale pár týdnů před odjezdem do Thajska prohrál 
40.000 korun z tržby na automatech. Tu pitomost s drogami udělal proto, aby dluh  
co nejrychleji vrátil,“ uvedl Radkův bratr, jednadvacetiletý Honza. 
 Radkovi pomáhá dnes rodina, jak se dá. Dopisy s penězi (3 000 Kč měsíčně), aby si 
mohl koupit alespoň pitnou vodu a jídlo… Šance na repatriaci se rýsuje. Dočká se však 
návratu? 
 
KOM 
 
 Koncem srpna se Na Špince rekreovaly děti členek trutnovského Klubu osamělých 
matek. Letní tábor na chatě Bořivoj alespoň částečně zmírnil jejich nelehký osud. Trutnovský 
KOM je posledním sdružením tohoto typu v České republice. 
 
Tábor pro děti ze sociálně slabých rodin 
 
 Čtrnáctidenní pobyt pro děti ze sociálně slabých rodin připravil ve Stárkově OkÚ 
Trutnov za finančního přispění trutnovského MěÚ. Pět oddílových vedoucích, zdravotní 
sestra a personál v kuchyni pracovalo tu bez nároku na finanční odměnu. (Režijní poplatek 
činil pouhých sedm set.) 
 
Možnosti „počítačů“ 
 
 O nepředstavitelných možnostech v kladném i záporném smyslu se podrobně rozepsal 
v srpnových Radničních listech v článku nadepsaném „Svět na dosah ruky“ MUDr. Jiří 



Vambera. „Počítač je nejuniverzálnější nástroj, který člověk používá. Podle toho, co dostane 
zadáno, počítá, píše, zobrazuje, hraje a já nevím, co ještě. Záleží na každém z nás, k čemu ho 
využije.“ „Tak jako zápalky, je i počítač dobrý sluha, ale špatný pán.“ 
 
 Srpnové Radniční listy z 29.8. opět přinesly řadu zajímavých článků a informací – 
Z jednání městských orgánů, představily člena MZ a člena MR primáře MUDr. Jozefa 
Kochana (je i předsedou komise pro rozvoj integrovaných obcí a komise pro bezpečnost  
a veřejný pořádek), prosazuje zřízení městského divadla, rekonstrukci Masarykova domu 
v Palackého ulici na polikliniku, (hodně se angažoval při letním setkání obcí s názvem 
Poříčí). Radniční listy informovaly dále např. o tarifních podmínkách MHD, o Sběrném 
dvoru, o Městském bytovém podniku, o činnosti Galerie města Trutnova, o zimních lázních. 
 
Strategický plán rozvoje Trutnova 
 

     
 
 O systému vytváření strategického plánu ekonomického rozvoje hovořili 30.8. 
v malém sále MěÚ s představiteli veřejné i podnikatelské sféry zástupci společnosti Berman 
Group. Tato firma, vítěz ve výběrovém řízení, se stane garantem pro vytvoření tohoto 
dokumentu. Strategický plán rozvoje Trutnova má určit, kam, kdy a jak se bude město ubírat 
během dalších patnácti let. 
 Význam a důležitost tohoto projektu vyzvedli i představitelé města. Starosta  
Mgr. Adamec pokládá vytvoření plánu strategického rozvoje za naprosto nezbytné  
pro budoucnost Trutnova. 
 Strategický plán má být dokončen v březnu 2001, kdy ho projedná městské 
zastupitelstvo. 
 Zkušenosti česko-americká společnost z této činnosti má – podílela se už  
na vypracování strategických plánů 25 měst. 
 Harmonogram projektu (do března 201) zahrnuje proces tvorby a schválení 
strategického plánu. (Za projekt a činnost spojenou s jeho vypracováním zaplatí město milion 
korun.) 
 
HZS 
 
 Jednou za rok absolvují všichni členové HZS okresu Trutnov přezkoušení fyzické 
zdatnosti. Ani v proběhu roku se však nevyhýbají sportování. 31.8. se sešli ti, kteří pracují 
v administrativě HZS, v poříčské kuželkárně. Příště bude na řadě výlet po okolí Trutnova, 
potom o střílení. 
 



 Devatenáctiletý mladík v trutnovské ubytovně donutil o pět let mladšího chlapce 
k vypití více než poloviny lahve tvrdého alkoholu. Pak chlapce shodil nedaleko 
lokomotivního depa do Úpy a bránil mu v návratu na břeh. Asi po pěti minutách se chlapec 
dovolal pomoc. Hospitalizován musel být v nemocnici. (Násilníka zadržela policie.) 
 
Matriční události 
  
 V srpnových Radničních listech zveřejnilo oddělení matriky MěÚ sdělení, které 
většina lidí pokládá za ukvapené a nemoudré. Pravidelná rubrika „Gratulujeme“ (těm, kteří se 
dožili 75, 80, 85 i více let) už nebude vycházet, jak to ukládá zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobnosti. (Asi by je urazilo, kdyby jim z MěÚ přišli blahopřát s kytičkou a dárkem.) 
 V srpnu 2000 se v Trutnově narodilo 68 dětí, z toho bylo 21 trutnovských (13 chlapců 
a 8 děvčat). Od 1.7. platí nový zákon a proto už nemá matriční oddělení přehled o dětech 
narozených mimo Trutnov. Rodiče jsou vyzýváni, aby je přišli na matriku MěÚ přihlásit. 
 V srpnu bylo uzavřeno 31 sňatků, z toho bylo 5 delegovaných z jiných matričních 
obvodů, jeden sňatek byl uzavřen u Českobratrské církve evangelické v Trutnově. 
 V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 35 lidí, z toho 23 našich spoluobčanů (12 mužů  
a 11 žen). 
 
Nezaměstnanost 
 
 K 31.8. bylo na okrese 4 201 uchazečů o zaměstnání, tj. 6,41 % v míře 
nezaměstnanosti. Z toho v oblasti Trutnova 2 719, tj. 64,7 % s mírou nezaměstnanosti 7,16 %. 
Z celkového počtu 2 312 dělníci (55 %), ostatní a THP 1 211 (28,8 %), absolventi škol  
436 (10,4 %), vyučenci 178 (4,2 %), mladiství 64 (1,6 %), občané se ZPS 781 (18,6 %), ženy 
2 102 (50,1 %) a muži 2 099 (49,9 %). 
 V srpnu se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 536 občanů. Do zaměstnání 
nastoupilo 467 uchazečů. Celkový počet evidovaných uchazečů oproti červenci se snížil  
o 52. Míra nezaměstnanosti poklesla z 6,47 % na 6,41 %. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1 751 uchazečů (41,7 %) z celkového počtu.  
Od počátku roku vyplaceno 39 215 000 Kč. 
 Počet hlášených volných míst 1 008, z toho 836 dělnických. Pro muže 749, pro ženy 
259. Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 72 uchazečů, do rekvalifikace zařazeno 
40, odborná praxe zabezpečena pro 54 absolventů SŠ a VŠ, s příspěvkem úřadu práce vzniklo 
62 nových pracovních míst. 
 V Trutnově samém bylo 1 280 nezaměstnaných, z toho 596 žen (ekonomicky 
aktivních bylo 17 530 občanů). Míra nezaměstnanosti 7,30 %. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 



Kulturní nabídka na září 
  
Kulturní nabídka Radničních listů na září: 
2.9. Trutnovský jarmark. Ukázky řemesel, prodej tradičních řemeslných výrobků, bohatý 
program na Krakonošově náměstí. Pořádá město a DK. 
 

     
 
9. a 10.9. Dny evropského dědictví. Možnost prohlídky kulturních památek Trutnova 
s výkladem. Pořádá město Trutnov a Dům kultury. 
16.9. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Připravil Klub filatelistů Trutnov. 
16.9. Pes sympaťák. Soutěž o nejmilejšího, nejšikovnějšího… - nejsympatičtějšího psa. 
Pořadatel: Psí salón Hafoland a Dům kultury. Jiráskovo náměstí. 
18.9. Spolek podkrkonošských výtvarníků Trutnov. Výstava v přízemí Staré radnice ve dnech 
19.9.-1.10. Vernisáž 18.9. 
21.9. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí v 15.30 hod. 
30.9. Drakiáda. Výuka stavby draků v ND v učebně č. 1 od 9.00 hodin. 
 
 Trutnovský podzim, 20. slavnosti komorní hudby, připravené Domem kultury  
a Nadací B. Martinů, proběhnou ve dnech 20., 22., 28. a 30. září a 2.10. Doprovodné výstavy 
od 230.9. do 2.10. Hudební inspirace a motivy ve skle ak. malíře Oldřicha Lípy. Vernisáž  
při zahajovacím koncertu v Národním domě. Výstava Kresby, karikatury a fotografie 
Bohuslava Martinů ve dnech 22.9.-2.10. v Koncertní síni B. Martinů. Vernisáž při koncertu 
22. září. 
 
Od září 2000 v Trutnově o jednu ZŠ méně 
 
 V Trutnově je od září o základní školu méně. ZŠ ve Školní ulici zaniká. Její žáci  
a pracovníci přecházejí do nejbližší ZŠ v Gorkého ulici. Ta bude nadále využívat část budovy 
ZŠ ve Školní ulici – zbývající volné třídy pronajme trutnovskému gymnáziu. 
 Vzhledem k poklesu počtu žáků v Trutnově vůbec byla vybrána ZŠ ve Školní ulici  
i proto, že jí chybí školní jídelna i nezbytná sportoviště. V novém šk. roce bude mít tato škola 
jen 3 třídy – proto MZ schválilo její splynutí se ZŠ v Gorkého ulici. (Uvedené změny byly 
s předstihem projednány s rodiči žáků.) Od září 2000 bude v Trutnově v provozu celkem  
6 ZŠ. 
 
 
 
 



Rekonstrukce ZŠ v Komenského ulici 
 
 Rozsáhlá rekonstrukce ZŠ v Komenského ulici pokračuje i při provozu. Po realizaci 
nového sociálního zařízení se řemeslníci stěhují pod střechu k budování půdní vestavby. 
Rekonstrukce ZŠ potrvá celý další rok. Proto byli pro nadcházející školní rok přechodně 
umístěni žáci nejnižších čtyř tříd do bývalých jeslí v Žižkově ulici, které město škole 
zapůjčilo. Součástí rekonstrukce školy je i výstavba největší sportovní haly ve městě. 
 
Stav školství na okrese 
 
 Počet žáků navštěvujících školy v našem okrese se v porovnání s loňským rokem 
zvýšil o 405 (ovlivnilo to i zavedení povinné devítileté školní docházky). K největšímu 
nárůstu došlo u čtyřletých oborů středních škol – o 346 studentů víc ve srovnání s loňskem.  
K navýšení počtu došlo i u tříletých oborů SŠ (o 97) a u denního nástavbového studia SŠ  
(o 38). Přibližně neměnný zůstává stav na ZŠ, u víceletých oborů SŠ nebo u studia  
při zaměstnání. Mírně poklesl zájem o MŠ – v porovnání s loňským školním rokem o 55 dětí 
méně. Stabilní je stav ve většině vesnických ZŠ. V menších obcích jsou problémy s malým 
počtem žáků – proto snaha, aby fungoval tady alespoň první stupeň v tzv. jednotřídkách, aby 
ti nejmenší nemuseli denně dojíždět do spádových obcí. 
 
Jesle 
 
 Jesle v Horské ulici nabízejí od září volná místa dětem ve věku 6 měsíců až 4 roky. 
Starají se o ně diplomované sestry. Zřízení je v blízkosti autobusové zastávky Šestidomí. 
Velkou výhodou jeslí je rozsáhlá zahrada. Jesle nabízejí i hlídání dětí. 
 
Speciální MŠ 
 
 Od 1. září 2000 má speciální mateřská škola Na Struze jednu třídu všeobecnou  
(pro 3-6 leté děti) a čtyři třídy speciální (pro děti s logopedickými vadami, odloženou školní 
docházkou a kombinovanými vadami). MŠ nabízí široké spektrum zájmové činnosti. 
 
Junák 
 
 Nový skautský rok zahájil i trutnovský Junák. 
 
Nová školní družina ZŠ v Poříčí 
 
 Žáky ZŠ v Poříčí přivítala po prázdninách nová školní družina v půdních prostorách. 
 
„Sport pro všechny“ (TJ Loko) 
 
 Od září zahájil svou činnost oddíl TJ Lokomotiva „Sport pro všechny“ nabídkou 
různých kurzů v Sokolovně pro všechny věkové kategorie. Všechny kurzy jsou vedeny 
kvalifikovanými cvičiteli. 
 
 
 



„Dětská hvězda“ Bára Mochová 
 
 Trutnovačka Bára Mochová doslova zazářila v zábavném soutěžním pořadu TV Nova 
„Rozjezdy pro hvězdy.“ V dětské kategorii soutěže amatérských zpěváků získala 1. místo. Její 
vystoupení zaujalo i režiséry nového českého filmu „Mezi námi zloději.“ Na finálním 
konkurzu na obsazení role Karoliny vyhrála. 
 
Gerontologické dny 
 
 V rámci Krkonošských gerontologických dnů se uskutečnila na OkÚ výstavka prací 
seniorů z různých ústavů východočeského kraje. 
 
 K neobvyklé záměně těl nebožtíků došlo v márnici SON Trutnov. Pohřební služba 
Pieta vyzvedla jiné tělo zesnulého, než měla původně odvézt do Jaroměře. Díky zjištění 
(včasnému) omylu se pak podařilo záměnu napravit. (Ze strany nemocnice k žádnému 
pochybení nedošlo a tak vysvětlení zatím není. Pavel Rodr, spolumajitel Pohřební služby –  
se domnívá, že to bylo na jeho firmu „ušité“ – podal na živnostenský úřad OkÚ návrh  
na zahájení řízení.) 
 
Tisková konference 
 
 Na tiskové konferenci 1.9. probral starosta Mgr. Adamec dění města v době prázdnin – 
parkoviště u bývalé porodnice, rekonstrukce Na Struze, most na Kryblici, Varšava, 
Masarykův dům, Šmoulov, městská knihovna, Galerie města Trutnova, heliport, ZŠ 
Komenského, oprava hradeb aj. Probíhá toho v Trutnově opravdu mnoho – a je to dobře. 
 
Krytý bazén 
 
 Od září potěší zimní lázně své návštěvníky rozšířením hodin pro veřejnost, další 
hodinou pro důchodce, rozšířením sanování, otevřením občerstvení i v dopoledních hodinách, 
Fitnessu a solária. 
 
Trutnovský jarmark 
 

     
 
 2.9. ožilo Krakonošovo náměstí přitažlivou podívanou. Už od rána předváděli tu 
řemeslníci – na tři desítky jich přijely – své mistrovství. Objevil se tu řezbář, krajkář, 



kameník, mastičkář, prodávaly se korále, obrázky, hračky, loutky, košíky, bižuterie, perníky, 
medovina, keramika, krajky, ručně tkané výrobky, slaměné, proutěné i kožené zboží. 
 I touto akcí si obyvatelé Trutnova připomněli 740. výročí založení svého města. 
Doprovodný program jarmarku, který dokládal, že stará řemesla mají své pokračovatele, byl 
bohatý. Děti se bavily u dětského pódia, kde se jim věnoval Luboš Votroubek. Se zájmem 
zhlédly také pohádkové vystoupení Divadla M. Kopeckého a jeho loutkové varieté.  
O pouťové atrakce nebyla nouze. Dospělí nalezli své pobavení u velkého pódia s kouzelníkem 
Pavlem Kožíškem, silákem Ali Morovičem a dívčí kapelou České buchty. Jejich vystoupení 
bylo vyvrcholením programu. 
 Pořadatelům akce (městu a DK) se jarmark opravdu vydařil – převážná většina 
návštěvníků odcházela domů velmi spokojena. „Chtěli jsme pro návštěvníky připravit 
příjemný den. To se, myslím, povedlo. Řemeslníci si zase pochvalují krásné trutnovské 
náměstí. Většina z nich má řemeslo jako koníček a ne kvůli penězům. Je vidět, že předvádějí 
řemesla rádi a že je těší, být mezi příjemnými lidmi,“ uvedl jeden z hlavních organizátorů této 
akce Zdeněk Fibír z Domu kultury. 
 Řemeslníci se do Trutnova sjeli z Turnova, Svitav, Prahy, Hořic, Jablonce nad Nisou, 
z Pardubic i odjinud. Dobře využili typizovaný systém stánků, které loni pořídila společnost 
Info D. jarmark probíhal od 10 hodin do 17.30 hod. 
 
Parkoviště 
 
 Město systematicky usiluje o rozšíření parkovacích ploch. Velké má vzniknout  
při ulici Na Struze pod bývalou porodnicí. Tato akce si vyžádá šestimiliónovou investici. 
Další parkoviště vznikne za obchodním centrem Máj a objektem ZPA (akce za 1,5 mil. 
korun). 
 
Zahradní Město 
 
 Rekonstrukce ulice Zahradní Město probíhá s komplikacemi – při odkrytí 
inženýrských sítí byly zjištěny závažné nedostatky. Rekonstrukce této ulice patří 
k nejnáročnějším. 
 
Letní koupaliště 
 
 Provoz letního koupaliště byl začátkem září plně závislý na počasí. V případě oteplení 
bude koupání umožněno. Letošní léto se příliš nevydařilo – teplé srpnové dny nemohly situaci 
zvrátit. Hrozí prodělek uvedl ředitel zařízení Tomáš Břeň. (Dojde už k zprovoznění ZL.) 
 
Klub seniorů 6.9. 
 
 Po srpnové schůzi Klubu seniorů, na níž přiblížil účastníkům situaci v senátu ing. 
Šubrt, se 6.9. znovu sešli trutnovští senioři. Přišel mezi ně ředitel sportovních zařízení TJ 
Loko Tomáš Břeň s obsáhlou informací především o letním koupališti. O strategickém plánu 
rozvoje města informoval starosta Mgr. Adamec. Členům KS se představili tři nově 
jmenovaní úředníci MěÚ – vedoucí odboru rozvoje města Jan Tomek, vedoucí komunálního 
odboru Karel Rouha. Vedoucí oddělení pro styk s veřejností se stala ing. Veronika Vášová. 
Jednání KS se zúčastnil i tajemník MěÚ Zdeněk Nýdrle. 
 O další výstavbě v nemocnici (centrální operační sály) informoval seniory ředitel 
SONT MUDr. Martin Limburský. Trutnovské nemocnici (po vzniku nového kraje druhé 
nejdůležitější zdravotnické pracoviště po královéhradecké fakultní nemocnici) se podařilo 



získat státní dotaci pro realizaci technického zázemí a přeložek inženýrských sítí. Celkové 
náklady na výstavbu sálů představují 40 mil. Kč – akce by měla být dokončena ve dvou 
letech. 
 
Slavnostní otevření TIC 6.9. 
 

     
 
 6.9. bylo slavnostně otevřeno ve Staré radnici Turistické informační centrum za účasti 
zástupců města a účastnických ubytovacích a cestovních kapacit. „Po konzultacích 
s odborníky se podařilo vytvořit model, o němž jsme přesvědčeni, že bude fungovat. Jde 
vlastně o propojení veřejné a soukromé sféry,“ zdůraznil Mgr. Adamec. Připomněl i své 
přesvědčení, že podnikat mohou odborníci, nikoliv městští úředníci. 
 TIC provozuje sdružení právnických osob, jehož členem je s výsadou „posledního 
slova“ a kontrolního orgánu město Trutnov. Nejvíce dotazů, ze strany turistů, zejména 
zahraničních, je zaměřena na možnosti ubytování, a to nejen v Trutnově, ale i v Krkonoších. 
Poptávka je po turistických mapách, upomínkových předmětech, pohledech, videokazet  
a knih. Dotazy domácích návštěvníků jsou zaměřeny na informace o autobusových  
a vlakových spojích, kulturních a společenských akcích. V TIC se počítá i s předprodejem 
vstupenek i se směnárenskou činností. 
 Operativnější spojení s horskými středisky i rychlejší přístup k informacím umožní 
připojení na internet. V budoucnu dojde i ke zřízení tzv. digitálního kiosku, kde si budou moci 
zájemci o požadované údaje sami vyhledat. Vedoucí TIC je Martin Veselý. 
 Od provozu TIC si jeho vedení slibuje zlepšení propagace Trutnovska a Trutnova, 
brány do východních Krkonoš. To zdůraznil především ředitel hotelu Patria v Trutnově Karel 
Urban. 
 
Gymnázium (netradiční vstup do šk. roku) 
 

     



 
 Osmé Trutnovské Ne (olympijské) Hry (TNOH) gymnázia se uskutečnily 8. září  
za účasti studentů I. a II. ročníku. Discipliny byly poněkud odlišné od obyčejných OH –  
vrh houbou, běh s třídnicí, výmyk s ruksakem na zádech, běh skladem CO a jiné. O humorný 
průběh her se zasloužili i profesoři gymnázia s velkým pochopením pro legraci. 
 
 Na mistrovství Evropy FECS v moderních šipkách ve Vaduzu (Lichtenštejn)  
se umístili hráči W sportu Žalský a Bílek na devátém místě. 
 
 V areálu trutnovské nemocnice začaly přípravné stavební práce – výstavba centrálních 
operačních sálů. 
 
Superkros 
 
 Na 30 jezdců se zúčastnilo Trutnovského superkrosu Za tratí. Zúčastnil se ho (vítězně) 
i úřadující mistr ČR Petr Kuchař, rodák z Vrchlabí. Pořadatelem závodů byl KAMK Trutnov 
(9.9.). 
 
Dny evropského dědictví 
 

        
 

        
 
 Dny evropského dědictví (European Heritage Days) se uskutečnily i letos ve dnech  
9. a 10. září. Slavnostně je zahájil v 10.00 hodin hlahol zvonů kostela N. P. Marie, slavnostní 
nástup členů Klubu vojenské historie, projev starosty města v 10.10 hod., poté natírání číslic 
pamětní desky (upomínka na události roku 1866), promenádní koncert Krakonošky.  
 Dny otevřených dveří kulturních památek byly i letos příležitostí navštívit zdarma 
vybrané památkové objekty a místa. V Trutnově bude v tyto dny zpřístupněno 14 památek 



s průvodci. K dispozici bude i tištěný výklad v českém, německém a anglickém jazyce. 
Zpřístupnění památek od 10 do 17 hodin v sobotu a od 10 do 16 hodin v neděli. 
 1. Městská radnice s výstavou městské kroniky a fotokroniky. 2. Haasův palác (ZUŠ) 
s hudebním vystoupením žáků ZUŠ. 3. Kostel narození P. Marie s varhanním koncertem  
a s vystoupením komorního souboru Cantus Arcanum. 4. Muzeum Podkrkonoší se stálou 
expozicí bitvy u Trutnova a výstavou Řemesla našich předků. 5. Městské sady mj. 
s vystoupením Divadla Vratislava Barvy „Krkonošské deviace.“ 6. Koncertní síň B. Martinů 
s koncertem Komorního smyčcového orchestru Musica Antiqua a ženského pěveckého sboru 
Chorea corcontica. 7. Kaple sv. Jana Křtitele – prohlídka s účastí členů KVH. 8. Památník 
generála Gablenze s výstavkou a ukázkami historických zbraní KVH. 9. Památník židovským 
obětem na Sluneční stráni. 10. Městský hřbitov. 11. Kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí 
s koncertem hudby J. S. Bacha a P. Ebena. 12. Kostel sv. Václava v HSM s koncertem 
souboru Krkonošské Collegium Musicus a pěveckého sboru. 13. Dělostřelecká tvrz 
Stachelberg s expozicí čs. pohraničního opevnění. 14. Galerie města Trutnova. 
 
Zahajovací projev starosty 
 
 Starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec uvedl Dny evropského dědictví slovy: „Jsou 
významnou celoevropskou kulturně poznávací a celospolečenskou akcí, která se koná od roku 
1991 pod záštitou Rady Evropy a k jejímž myšlenkám se dnes hlásí 47 zemí Evropské 
kulturní konvence. 
 K nejdůležitějším cílům této akce patří: chránit kulturní dědictví v nejširším slova 
smyslu, zlepšit informovanost o jiných kulturách, uznávat všechny kultury bez ohledu  
na jejich rozšíření a prosazovat 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 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 poprvé otevřelo 
bezplatně dveře památek. Patří také mezi jedinou evropskou zemi, v níž je garantem Dnů 
evropského dědictví komunální sféra. Prezentace místního kulturního dědictví, vnímaného 
jako nedílná součást celoevropského dědictví, z iniciativy obcí je prezentací, v níž se může 
promítnout velice zřetelně pozitivní role zastupitelské demokracie pro budování vztahu 
občanů ke kulturnímu dědictví místa, země či celé Evropy. Zjednodušeně lze říci, že díky 
tomuto modelu organizace jsou Dny otevřených dveří památek skutečně občanskou záležitostí 
s tím, že se na jejich přípravě podílejí v podstatě všechny typy subjektů, které se nějakým 
způsobem vztahují ke kulturnímu dědictví. Dny evropského dědictví tak pomáhají v tomto 
organizačním  modelu překonávat některé bariéry mezi rozdílnými subjekty – státem, obcemi, 
odbornými organizacemi, církvemi, nevládními organizacemi či privátními vlastníky. 
 Ke Dnům evropského dědictví 2000 se letos přihlásilo celkem 218 místních garantů 
(pořadatelů, kteří zastřešují další subjekty) 807 památek ve 273 městech a obcích ČR.  
Pro návštěvníky je připravováno 430 doprovodných akcí, mnohé z nich mají charakter 
celoměstských komponovaných programů. 
 Od roku 1993 se stalo hlavním garantem Dnů Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska, které si letos připomíná 10. výročí svého založení. 



 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. Celkem bude letos otevřeno  
či zpřístupněno zdarma 14 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. 
 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 vzhled či podobu. Daří se tak postupně vyrovnat 
dluh z doby nedávno minulé, který jsme vůči historickým domům či památkám měli. Věříme, 
že postupnými, ale vytrvalými kroky se povede vrátit všem trutnovským památkám zašlý lesk 
a slávu.“ 
 
 Letošní Dny evropského dědictví se opravdu vydařily – byly velmi dobře připravené  
a zajištěné. Vybrané památky oživené doprovodnými programy. Velký počet návštěvníků – 
8 300 to dokládá. Akci rámovalo i pěkné slunné počasí. 
 Hlavnímu pořadateli akce Domu kultury v čele s ředitelkou Rýgrovou patří velké 
uznání. Dovedla se obklopit řadou dalších spolupracovníků, hlavně z řad mladých lidí – 
studentů. 
 
Lékárna U Anděla strážce 
 

                                                     
 
 Město Trutnov investovalo do kulturních památek 4,3 mil. Kč, na drobné památky 
500.000 Kč, na Národní dům přes 3 miliony. Poskytlo i příspěvky majitelům historických 
objektů, např. domu s lékárnou U Anděla strážce čp. 71 na Krakonošově náměstí. 
 
FK Trutnov 
 
 Začátkem září jsou divizní fotbalisté Trutnova ještě na slibném 4. místě. 
 
Cirkus Berousek 
 
 Ve dnech 12., 13. a 14. září hostoval v Trutnově (v HSM) se svým programem  
(na 50 cvičených zvířat) cirkus Berousek – Sultána. 



Houbaři 
 
 Tradiční výstava hub, připravovaná ve dnech 12. až 15.9. Mykologickým kroužkem 
v Trutnově, se nekonala (chybějí houby). 
 
Internet na školách 
 
 Dobré počítačové vybavení a internet patří k základnímu vybavení škol počínaje už 
těmi základními. Podle Školské agentury v Trutnově (ta již od roku 1995 poskytuje 
informační servis pro všechna školská zařízení v okrese) je počítači nejlépe vybavena ZŠ 
Komenského (dvě počítačové učebny s 30 stanicemi, z nichž 15 je napojeno na internetovou 
síť). 
 
Nová družina ZŠ v Poříčí 
 
 Nová družina byla 14.9. otevřena v ZŠ v Náchodské ulici (Poříčí). Uvedení  
do provozu se zúčastnil ředitel Školského úřadu ing. Jan Bolehovský a starosta Trutnova  
Mgr. Ivan Adamec. 
 
Královna věnných měst 
 
 Do 15.9. měly dívky a ženy Trutnova přihlásit se do soutěže o titul Královna věnných 
měst (proběhne 14.10. v Hradci Králové). 
 
Soutěž Pes sympaťák 
 

    
  
 Soutěž Pes sympaťák, které se letos zúčastnilo 23 malých a velkých psů,  
se uskutečnila 16.9. Přímo na Jiráskově náměstí. Na improvizovaném jevišti s nimi předváděli 
jejich majitelé různé kousky. O vítězích letos poprvé rozhodovaly hlasy několika desítek 
diváků. 
 Psem sympaťákem roku 2000 se stala tříletá fenka Sonička, která je pro svou 
nevidomou majitelku nenahraditelnou pomocnicí při procházkách trutnovskými ulicemi. 
Sonička nedávno uspěla i na celostátní soutěži slepeckých psů. 
 V předchozích letech probíhala tato soutěž v Národním domě – v uzavřeném prostoru 
byli ale psi dost neklidní. Pořádání akce pod širým nebem je mnohem přirozenější. 
 
 Oblastní výměnná burza sběratelů známek proběhla 16.9. v Klubu důchodců  
Na Nivách. 



 
BK Loko Texlen 
 
 V přípravě na zahájení nového ročníku nejvyšší soutěže basketbalistek podlehly ženy 
BK Loko Texlen 16.9. polskému Toya Sleza Wroclav 60:63. 
 
Divizní fotbal 
 
 17.9. trutnovští divizní fotbalisté poprvé prohráli v novém ročníku soutěže (Trutnov – 
Deštné 0:1) s rázem klesli až na 8. místo tabulky. 
 
Výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků 
 

     
 
 Nelehkého úkolu zahájit výstavu Spolku podkrkonošských výtvarníků 18.9. ve Staré 
radnici v 17,30 hod. se dobře zhostil Jaroslav Dvorský, profesor trutnovského gymnázia. Svůj 
nápaditě bohatý a vtipný úvodní projev zakončil slovy: „Přátelé, času málo. Proto vemte 
exponáty útokem. Poslední výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků ve 2. tisíciletí tu 
nebude dlouho.“ 
 K pohodě večera přispěli členové spolku vyzbrojeni různými transparenty. Již tradičně 
zahrnovala výstava zajímavé fotografie, dřevořezby, textilní techniku, keramiku, obrazy. 
(Byla to už 13. výstava spolku.) 
 
ZUŠ v Galerii města Trutnova 
 

     
 
 19.9. výstavka prací žáků ZUŠ v Galerii města Trutnova. 
 



Výstava fotografií Stan. Tůmy v GMT 
 

     
 

Na 19. září připravila Galerie města Trutnova zahájení výstavy Stanislava Tůmy 
„Fotografie let 1970-2000.“ Potrvá do 15. října. 
 O jeho díle R. Miselbeck napsal: „Je snílkem, který chce dokázat svou kamerou, že 
jeho fantazie jsou skutečnosti. Každý jeho obraz je dokladem toho, že jeho fantastický svět 
krásy skutečně existuje… Světelný paprsek pronikající pootevřenými dveřmi je začátkem 
neznámého příběhu, jemné tkanivo světla probouzí zátiší k životu, černé stíny na zdi se stávají 
signály… je to fotografie, která je chápána v nejlepším smyslu jako fotografické umění. 
 Stanislav Tůma je především fotografem pražské Malé Strany a portrétů. Jeho 
fotografie najdeme v osmi evropských zemích i v Japonsku. 
 (Vernisáž výstavy zaplnila prostory GMT do posledního místečka.) 
 
Výstavba ve SONT 
 
 V souvislosti se zahájenými stavebními pracemi v prostorách SONT došlo k uzavření 
vjezdu do areálu nemocnice od kapličky sv. Jana Nepomuckého k nové vrátnici –  
až do 25. září. Příjezd a příchod do nemocnice je umožněn z ulice M. Gorkého, branou  
u RTG, z ulice M. Pujmanové, starou vrátnicí. 
 
Gerontologické dny 
 
 Seminářem „Žít ve stáří“ byly 18.9. v zasedací síni OkÚ zahájeny Krkonošské 
gerontologické dny. Poněkud pasivnější přístup k problematice stáří bude nutné včas změnit – 
nepoměr gerontologů a pediatrů. V rámci této akce probíhá v přízemí budovy OkÚ výstavka 
prací seniorů z ústavů sociální péče a domovů důchodců. 
 
Supermarkety 
 
 Pro inventuru v trutnovském supermarketu hledá společnost Start CZ 100 brigádníků 
na noc z 1. na 2. října. 
 
Zdravotnické zařízení v Palackého ulici 
 
 Jedním ze závažných bodů jednání MZ v září bylo schválení prodeje objektu čp. 201 
v Palackého ulici, tzv. Masarykova domu, společnosti Nikos v Hradci Králové. Ta tu chce  
po dohodě s vedením města zřídit zdravotnické centrum typu polikliniky (dosavadní  



u Špitálského mostu už stavebně naprosto nevyhovuje – bývalá továrna). Cesta prodeje 
k dnešku byla velmi složitá – v roce 1993 vlastnila přechodně objekt Hornická zaměstnanecká 
pojišťovna Most, loni projevila vážný zájem Rodinná záložna Moravské Budějovice (krach 
kampeliček to zmařil). 
 Hradecké společnosti byl objekt prodán za 906.000 Kč – za cenu pozemku. 
V plánovaném zdravotnickém zařízení má být kromě ordinací lékařů zastoupen i ultrazvuk, 
rentgen, laboratoře, případně i lékárna. S přestavbou objektu se počítá do prázdnin 2001. 
 
„Trutnovský podzim“ 
 

     
 
 Jubilejní 20. ročník slavností komorní hudby Trutnovský podzim proběhl letos  
ve dnech 20.9. až 2.10. Uspořádaly ho Dům kultury Trutnova a Nadace B. Martinů  
pod záštitou OkÚ v Trutnově a města Trutnova s následujícím hodnotným programem: 
20.9. Janáčkův komorní orchestr. Sólisté: Klavírní trio Artemis, Eva Dřízgová – Jirušová 
(soprán). Program: Janáček, Martinů, Corelli, Händl, Janoušek. Patrón koncertu: ČEZ, a.s., 
Elektrárny Poříčí. Národní dům. 
22.9. Alena Čechová – housle, Petr Čech – klavír. Program: Janáček, Martinů, Mendelssohn-
Bartholdy, Čajkovskij. Patron koncertu: ZPA CZ. KS B. Martinů. 
26.9. Dopolední koncert pro studenty SŠ (2x). Lukáš Vondráček – klavírní recitál. Program: 
Bach, Haydn, Chopin, Smetana, Martinů, Liszt. Patron koncertu: Antonín Kubílek – 
klavírník, Trutnov. KS B. Martinů. 
Večerní koncert v 19.30 hod.: Sukovo kvarteto (J. Štraus – housle, L. Hašek – housle,  
K. Řehák – viola, E. Rattay – violoncello). Program: Suk, Martinů, Dvořák. Patron koncertu: 
Společnost Horní Labe, a.s. Konc. síň B. Martinů. (Pro nemoc program změněn? Smyčcové 
kvarteto Epoque  se skladbami Dvořáka, Mozarta a Janáčka.) 
28.9. Clara Novakova – flétna. Jean Bernard Marie – klavír. Program: Roussel, Martinů, 
Novák. Patron koncertu: SKIP Hardware, s.r.o. Trutnov. KS B. Martinů. 
30.9. Jana Boušková – harfa. Afflatus kvintet (R. Novotný - flétna, J. Brožková – hoboj,  
V. Nýdl – klarinet. O. Voskovec – fagot, R. Baborák – lesní roh). Program: Rejcha, 
C.P.E.Bach, J.F.Fišer,Ibert, Scarlatti/Francois. Patron koncertu: Infineon Technologies, s.r.o. 
Trutnov. Konc. síň B. Martinů. 
2.10. Balet Praha (pro žáky 2. st. ZŠ a nižšího gymnázia 2x). Program: Jak se dělá balet. 
Patroni: Tyco Electronics EC Trutnov, Siemens SET A&D Trutnov. Národní dům. 
Večerní představení v 19.30 hod. Choreografie na hudbu I. Stravinského „Svatba,“  
A. Dvořáka „Slovanské dvojzpěvy,“ W. A. Mozarta „Šest tanců“. 
20.9.-2.10. Hudební inspirace a motivy ve skle ak. malíře Oldřicha Lípy. Patron Výstavy: 
Komerční banka. Patron: Komerční banka, a.s. ND. 
22.9.-2.10. Kresby, karikatury a fotografie B. Martinů. (Další doprovodná výstava ale  



v KS B. Martinů). Patron Výstavy: Foto Gold (M. Lhoták, M. Rýdlo). 
 
Katalog „Trutnovského podzimu“ 
 
 Vkusný katalog slavností komorní hudby, vydaný Domem kultury nákladem 250 ks  
za 25 Kč, je ohlédnutím za „Trutnovským podzimem“ let 1981-1999. Uvádí provedená díla 
B. Martinů (klavír, varhany, housle a klavír, violoncello a klavír, ostatní dua, kvartety, 
kvintety, sextety, ostatní komorní tvorba, koncerty pro jeden nebo víc nástrojů a orchestr, 
symfonická tvorba, zpěv a klavír, smíšené sbory, mužské sbory, ženské – dětské – sbory  
bez doprovodu a s doprovodem, kantáty), komorní soubory (tria klavírní, kvarteta smyčcová, 
klavírní, žesťové soubory, dechové soubory, smíšené soubory, pěvecké sbory, balet, 
orchestry, dále přehled dirigentů a sólistů (akordeon, cembalo, fagot, flétna, harfa, hoboj, 
housle, klarinet, kontrabas, kytara, trubka, varhany, viola, viola da gamba, violoncello, zpěv, 
umělecký přednes, dále přehled doprovodných výstav, dramaturgie a organizačního zajištění 
Trutnovského podzimu, nakonec i soupis patronů. 
 Úvodem katalogu uvedl Dr. Boris Kobyle: „Když Josef Páleníček a jeho vrstevníci 
začínali s pěstováním domácí martinůovské tradice, vsadili tenkrát na správnou kartu. 
V záplavě krátkodechých (a o to agresivnějších) ideologických přemetů v hudebně-
technologických módních vln představuje život a dílo Bohuslava Martinů poctivou, dobrou  
a výnosnou dlouhodobou kulturní investici. Jeho hudba, nezaměnitelně individuální a 
charakteristická, dýchá důvěrně známými harmoniemi a melodickými obraty, stala se už 
dávno součástí, ba dokonce symbolem našeho domova:forma je lehká a vzdušná, všechny 
prostředky v míře a souladu. 
 Právě zakotvení, schopnost vytvářet domov – a třeba i daleko od domova – činí 
z Bohuslava Martinů velkého Evropana a světového autora, jeho praktická a elementární 
zbožnost ho uchránila před nedůstojnou službou kterékoliv modle 20. století – a že jich  
se v tomto věku vyrojilo. 
 Jubilejní XX: ročník Trutnovského podzimu prokazuje svou dramaturgií dobré 
porozumění věci, představuje ve velké šíři hudební svět a vzájemné souvislosti, v nichž hudba 
B. Martinů žije – neobvyklé nástrojové kombinace, sólové kreace, divadlo (a zvláště balet), 
tvorbu, jíž se Martinů inspiroval, hudbu jeho učitelů i žáků a pokračovatelů. Tento festival 
znamená poctivý vklad do evropské integrace, neboť spoluvytváří náš hudební a kulturní 
domov a přispívá ke kulturní a duchovní integritě ve svém regionu. Byli bychom špatnými 
Evropany a špatnými občany světové civilizace, kdybychom nechtěli nebo neuměli pěstovat 
svoji vlastní, nám svěřenou kulturní zahradu. Trutnovský podzim svědčí o tom, že ji pěstovat 
chceme a dovedeme.“ 
 
Akad. malíř O. Lípa 
 

     



 
 Letošní Prix Socictatis Martinů, cena SBM (Společnosti B.M.), je spojena s udělením 
unikátního křišťálového díla světoznámého sklářského designéra Oldřicha Lípy, který zavítá 
do podkrkonošské metropole na vernisáž výstavy sklářského umění v rámci letošního 
Trutnovského podzimu. 
 Cenu obdrží 22.9. na svém recitálu sourozenci Alena a Petr Čechovi (housle a klavír). 
Příští rok ji obdrží mladý violoncellista Jan Holeňa, který zvítězil na karlovarském mladém 
pódiu z osmi interpretů díla B. Martinů. 
 
 K ukončení Trutnovského podzimu Tomáš Hejzlar uvedl: „Program 20. ročníku i letos 
nabídl promyšleně koncipovaný výběr různých žánrů, obsazení, ale i historických epoch. 
 Krátce před svou smrtí projevil slavný skladatel B. Martinů (1890-1959) přání 
navštívit náš region, vyjet si do Krkonoš a „podívat se na svou drahou zemi seshora.“ Přestože 
se mu toto jeho přání nikdy nesplnilo, stalo se podnětem ke vzniku hudební tradice, která díky 
svému dramatickému zaměření nemá ve světě obdoby. 
 Tvorba B. Martinů se v rámci Trutnovského podzimu stala nedílnou součástí oslav 
hudby, nikoliv však jako její jediný prvek, ale v kontextu s vrstevníky, předchůdci i 
následovníky tohoto slavného českého skladatele. Tuto skutečnost prokázal i letošní jubilejní 
20. ročník, který navázal na předchozí léta vycizelovanou dramaturgií obsahovou  
i interpretační. 
 Trutnovský podzim si nalezl jasnou koncepční orientaci hned ve svých počátcích  
a nyní v této linii realizuje další záměry. Pochopitelně i díky sponzorům, kteří mohou být 
příkladem i jiným, větším či kulturně významnějším městům.“ 
 
 Změřitelnou zásluhu na letošním Trutnovském podzimu má předseda festivalového 
výboru Dr. Viktor Kakabus, dramaturg a tajemník , Mgr. Zina Rýgrová (ředitelka DK)  
a odborní spolupracovníci Dr. Boris Kobrle a Dr. Tomáš Hejzlar.  
 
ČČK 
 
 V rámci Evropského dne první pomoci 21.9. předváděla mládež ČČK ukázky ošetření 
a první pomoci. 
 
Texlen 
 
 Evropský certifikát jakosti ISO 9000 získal Texlen Trutnov a Texlen-Lena Mladé 
Buky, a.s. Obě jsou součásti holdingu Texlen Trutnov, který je výrobcem lnářských tkanin.  
I letos si Texlen vede dobře. Loni vykázal celkový obrat z hlavní činnosti a služeb  
přes 982 mil. korun a čistý zisk 13,3 mil. korun. V roce 2000 se počítá s dosažením tržeb 
kolem miliardy a se ziskem 22 mil. 
 
Výstava investičních záměrů města 
 
 Od 20.9. do 18.10. připravil MěÚ – odbor rozvoje města a územního plánování 
výstavu připravovaných investičních akcí pro rok 2001. 
 Na výstavě jsou představeny projekty pro výstavbu: rekonstrukce a dostavba  
ZŠ Komenského, fotbalový stadión, nový most přes Úpu k vlakovému nádraží, nový most 
přes Úpu v Lomní ulici, nástavba byt. Domu B v ul. M. Gorkého čp. 261-264, bytový dům 02 
v HSM, kruhové křižovatky u Primy, Delvity a Kauflandu, dále urbanistická studie lokality 
Kryblice, dopravní obslužnosti města Trutnova, Kasárna a Dům pečovatelské služby. 



 
80 let trutnovského gymnázia 
 

     
 
 Na 700 bývalých žáků školy a hostů se sešlo 23. září v budově gymnázia, aby oslavili 
80. výročí jeho založení. 
 Oslavy podle vyjádření ředitele ústavu nebyly sice tak okázalé jako před 5 lety, šlo 
však hlavně o to, aby se absolventi opět setkali, zavzpomínali a prohlédli si školu. Řada tříd 
uspořádala při této příležitosti abiturientské večírky. Uskutečnilo se i divadelní představení, 
volejbalový turnaj, hudební a recitační vystoupení. 
 Z programu oslav: Projev ředitele gymnázia v 10 hodin před vchodem do gymnázia  
na Jiráskově náměstí. Od 10.15 hodin v 1. patře před ředitelnou Smyčcové kvarteto: Adam 
Michna z Otradovic – Loutna česká. V jídelně školy divadelní představení studentů tercie X.: 
Romeo a Julie. Dále blok hudebních vystoupení (pěveckých) před ředitelnou. V učebně  
č. 15 v přízemí Divadlo jednoho herce: Ztráta třídní knihy. V 1. patře v učebně č. 21 
Umělecký přednes. 
 Volejbalový turnaj probíhal od 9 hodin ve sportovní hale (připravil ho Školní 
sportovní klub). 
 
 Netradičně upraveny almanach gymnázia uvedl ředitel školy Jiří Vaněk: „Čas běží 
jako voda a máme zde další, mírně kulaté 80. výročí založení českého gymnázia v Trutnově. 
Mnozí ještě mají v paměti úspěšné oslavy 75. výročí před pěti lety. Letos budou oslavy 
z mnoha důvodů skromnější, ale přesto doufám, že si všichni osvěžíte příjemné vzpomínky, 
setkáte se se spolužáky i přáteli, pohovoříte se svými bývalými kantory, podíváte se, co se  
na škole změnilo. Předkládáme Vám zde trochu upravenou výroční zprávu, kterou jinak 
posíláme každé září na Ministerstvo školství, abyste viděli, co se v současnosti na gymnáziu 
děje, proloženou několika příspěvky učitelů a ukázkami z tvorby našich studentů. 
 Všichni učitelé našeho gymnázia mají samozřejmě radost z toho, že na nás absolventi 
nezapomínají, radují se z jejich úspěchů a rádi si s nimi zavzpomínají na „staré časy.“ Je 
dobře, že i přes stesky na materiální zabezpečení  (kdo by je neměl), můžeme mít společně 
dobrý pocit z toho, že nám před očima vyrůstá nová generace všeobecně vzdělaných mladých 
lidí, kteří, až přijde jejich čas, nastoupí na důležitá místa v naší společnosti a budou se snažit, 
aby byl život všech občanů ještě lepší, než je ten náš.“ 
 
Vydávání OP a pasů 
 
 Od 25. září budou občanské průkazy a pasy centrálně vyrábět v Praze. Od tohoto dne 
bude okres Trutnov jako první okres v novém hradeckém kraji napojen na systém centrální 
výroby dokladů v Praze. Žadatelé už nedostanou tyto doklady v budově OkÚ na počkání, jak 



byli dosud zvyklí. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů. Občané nyní už nemusí jezdit do Trutnova, 
ale mohou si podat žádost a příslušný doklad vyzvednout na nejbližším matričním úřadu  
a ušetřit tak čas strávený dopravou do okresního města. 
 Pracovnice matrik obecních úřadů jsou informovány, které doklady je třeba k vydání 
občanského průkazu nebo cestovního dokladu předložit. 
 Zájemci o vydání dokladů zatím z důvodu rychlosti vyřízení preferovali návštěvu 
OkÚ. Za měsíc červenec a srpen činil počet žádostí o vydání OP 1 797 a cest. dokladů 987. 
Naproti tomu celkový počet žádostí o OP na všech matričních úřadech činil 629. 
 OkÚ v současné době oproti matričním úřadům zajišťuje jen jedinou nadstandardní 
službu. Jedná se o vydání tzv. „blesku“ – cestovního dokladu zpracovaného buď do 24 hodin 
za poplatek 600 Kč nebo do tří dnů za poplatek 400 Kč. Platnost těchto dokladů má však 
omezenou platnost jednoho roku. (Běžné cestovní doklady mají platnost deset let a pasy  
pro děti do 15 let mají platnost pět roků.) 
 
Prezentace trutnovského regionu v Polsku 
 
 Desetidenní turistická prezentace Krkonoš byla zahájena ve Varšavě 26. září 
v Českém centru. Jeho pracovníci rozšiřují informace i o našem okrese i prostřednictvím 
tiskových konferencí. Trutnovský region se v Polské republice pravidelně prezentuje  
a projevuje se to ve velkém zájmu ze strany Poláků o turistické možnosti v ČR. 
 
BK Loko Texlen 
 
 Trenér národního týmu žen Jan Bobrovský nominoval do širšího reprezentačního 
kádru tři hráčky BK Loko Texlen – Mirku Jarchovskou, Míšu Uhrovou a M. Hartigovou. 
 
Rekonstrukce ulice Na Struze 
 

     
 
 27.9. byla slavnostně  otevřena zrekonstruovaná silnice I/16 ulic Na Struze, Pražská  
a Volanovská za účasti představitelů města, zástupců investorů, projektantů, policie, 
zhotovitelů, zástupců správců inženýrských sítí. 
 Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic Pardubice a město Trutnov. Náklad 
na rekonstrukci dosáhl 51 mil. korun. Realizace akce probíhala od října 1999 do září 2000. 
Zvláštní poděkování zasluhuje firma SaM silnice a mosty, Litomyšl. Velkou iniciativu 
vyvinul i starosta Mgr. Ivan Adamec – město Trutnov zajistilo rekonstrukci chodníků, 
veřejného osvětlení a zeleně nákladem 12 mil. korun. 
 



 Při rekapitulaci průběhu stavby a seznámení se s technickými detaily ředitel a.s. SaM 
Josef Dvořák ocenil „enormní nasazení zúčastněných i pochopení veřejnosti a všech 
dotčených orgánů, díky kterému se podařilo stavbu i přes komplikace ve stanoveném termínu 
dokončit a předat.“ Vedoucí oddělení přípravy firmy SaM Aleš Hřib připomněl, že „stavba 
nahradila porušenou konstrukci dopravní tepny města v ulici Na Struze a Pražské. Průsečná 
křižovatka silnic první třídy byla změněna na bezprůpletový malý kruhový objezd a 
prostorově se upravily křižovatky s místními komunikacemi. Hlavní trasa komunikace je 
doplněna odstavnými pruhy zastávek veřejné hromadné dopravy, zřídila se parkoviště  
a přídatné odstavné pruhy pro parkování vozidel.“ 
 „Stavba byla s výjimkou 300 v úseku od světelné křižovatky po ulici Královédvorskou 
prováděna pouze za částečné uzavírky. Potíže, které rekonstrukci provázely, souvisely 
především s tím, že některé sítě byly v havarijním stavu  a musely se nahradit novými, s čímž 
se původně nepočítalo. To přinášelo do průběhu stavby zdržení.“ 
 Nejproblematičtější úseky výstavby spadaly do doby prázdnin z důvodu předpokladu 
stálejších klimatických podmínek i ve snaze snížit nebezpečí ohrožení chodců, zejména 
školáků. 
 Starosta Trutnova při poděkování všem na stavbě zúčastněným zdůraznil, že vedení 
města a městské zastupitelstvo věnují rozvoji dopravních sítí v Trutnově nemalou pozornost. 
Proto tato akce koresponduje se systematickým programem obnovy a zlepšování dopravní 
situace v Trutnově. „Přál bych si, bych se ještě dožil obchvatu kolem Trutnova, případně 
dálnice D 11.“ 
 
 Součástí rozsáhlé rekonstrukce bylo i vybudování kruhového objezdu, jenž nahradil 
světelnou křižovatku na Horním Předměstí. Kruhový objezd má dva samostatné sjezdy, takže 
řidiči jedoucí z Krkonoš na Jičín a od Hradce Králové do centra Trutnova na něj najíždět 
nemusí. Objezd výrazně zrychlí provoz a zvýší se i bezpečnost řidičů. 
 V rámci rekonstrukce opravilo město také některé menší ulice v okolí ulice Na Struze 
– nový povrch dostalo i Horní náměstí. Přímo u opravených ulic vzniklo i několik nových 
odstavných ploch – přibylo dalších padesát parkovacích míst. 
 Uvedenou rekonstrukcí ulice Na Struze investice do městských komunikací, jak 
zdůraznila zástupkyně starosty ing. Horynová, nekončí. Příští rok chce město vybudovat 
kruhové objezdy u Primy, Delvity a Kauflandu a dva nové mosty. 
 
Klub seniorů 
 
 Do schůze KS 27.9. byli pozváni ředitel Lesů a parků ing. Jaroslav Semerák, předseda 
komise bezpečnosti a veřejného pořádku MUDr. Jozef Kochan a člen MR MUDr. Jiří 
Vambera. Besedovat se bude o městských sadech, o hřbitově, o bezpečnostní situaci 
v Trutnově, o výstavbě zdravotnického zařízení v Palackého ulici. Účast přislíbili i starosta 
Mgr. Adamec (ten dochází do KS pravidelně), jeho zástupkyně ing. Horynová a Bc. Nýdrle, 
tajemník MěÚ. 
 
SK Karate 
 
 Na 200 karatistů z 15 zemí startovalo na mezinárodním turnaji Scandinavian Classic 
Cup ve švédském Eslöw. Mezi českými reprezentanty byli i trutnovští karatisté. Štefan 
Gondek si vedl velmi dobře a získal pro ČR jednu ze tří zlatých medailí. 
 
 
 



Radniční listy z 29.9. 
 
 V Radničních listech z 29. září byli občané informováni o Turistickém informačním 
centru ve Staré radnici (TIC), o průběhu letošních Dnů evropského dědictví, o jednáních MR 
a MZ, o matričních událostech, o činnosti majetkového odboru MěÚ, o půjčkách z „Fondu 
rozvoje bydlení“ na rok 2001, o nabídce MBP vlastníkům kupovaných domovních objektů – 
v oblasti provozní, oprav a údržby  a v ekonomické, dále o časovém harmonogramu pojízdné 
sběrny nebezpečného odpadu, o vydávání OP a cestovních dokladů, o Galerii města Trutnova 
(obraz Josefa Čapka), o počátcích Národního domu k 100. výročí jeho vzniku,  
o XVI. ročníku Velké ceny města Trutnova v plavání 14. a 15.10., o trutnovské atletice  
a boxu. Nechyběla tradiční nabídka psů z městského útulku. 
 Čtenářům RL se představil svým životopisem člen MZ Mgr. Jiří Paták, ředitel  
ZŠ kpt. Jaroše. Pracuje v bezpečnostní komisi a ve sportovní. V současné době mu přibyla 
jako starost budova ZŠ ve Školní ulici i o žáky a pracovníky této školy po sloučení obou škol. 
 
O pohár města Trutnova 
 

     
 
 4. ročník mezinárodního turnaje v basketbale žen „O pohár města Trutnova“ ligovým 
trutnovským hráčkám vůbec nevyšel. Tři prohry ve skupině B poslaly loňského finalistu 
pouze do boje o poslední místo. V něm si ale už jen málo – výhrou nad KP Brno – polepšily. 
(Strakonice porazily Trutnov 68:60, USK 83:60 a Ostrovanka 81:76). 
 Basketbalový turnaj žen byl vlastně největším přípravným turnajem před zahájením 
nového ligového ročníku. Věřme, že v něm se bude trutnovským basketbalistkám více dařit. 
 
Trutnov na internetu 
 
 Mnoho informací o našem městě možno získat na internetu, na webové adrese: 
http://www.trutnov.cz. Celá prezentace je rozdělena do šesti základních částí: Město Trutnov. 
Městský úřad Trutnov. Telefonní seznam. Zprávy webmastera (Martin Čapek). Zajímavé 
odkazy. Radniční listy. 
 
Salón královských věnných měst ve Vysokém Mýtě 
 
 Na výtvarném „Salónu královských věnných měst“ koncem září byl Trutnov 
zastoupen Miloslavem Lhotským. 
 
 
 

http://www.trutnov.cz/


Bowling 
 
 V září probíhala kvalifikace o postup do bowlingové ligy mužů a extraligy žen 
v soutěži družstev. Účast v I. lize si zajistili jen muži, ženy do extraligy nepostoupily. 
 
Trutnovský duatlon 
 

     
 
 Trutnovský duatlon (5 km běh, 20 km cyklistika, 3 km běh) 30.9. na městských tratích 
s centrem na Krakonošově náměstí nepřilákal příliš diváků, i když hodnotný byl i jeho 
doprovodný program – vystoupení komika Václava Upíra Krejčí, populární kapela  
Yo-Yo- Band. (Návštěvnost až nedůstojně nízká). Vystoupili Ice Protection a skupina 
aerobiku z Hradce Králové). Z 20 účastníků zvítězil D. Fekl z Plzně. 
 
Matriční události v září 
 
 V září se v Trutnově narodilo 86 dětí, z toho 26 trutnovských (14 chlapců a 12 děvčat). 
Uzavřeno bylo 29 sňatků, z toho 7 delegovaných z jiných matričních obvodů. Jeden sňatek 
byl uzavřen u Českobratrské církve evangelické a jeden u Římsko-katolické církve. 
 V září zemřelo v Trutnově 35 lidí, z toho 17 našich spoluobčanů (9 mužů a 8 žen). 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích  
18 trutnovských občanů s blahopřáním, kytičkou a dárkem. 
 
Nezaměstnanost v září 
 
 Počet ekonomicky aktivních obyvatel bez zaměstnání dosáhl 6,25 %. Práci hledá 
4 097 osob, z toho 2/3 na Trutnovsku. Více než polovinu uchazečů tvoří občané v kategorii 
dělnické profese, necelých 30 % ostatní a THP, 10 % absolventi škol. 
 Nově bylo v září Úřadem práce v Trutnově evidováno 704 občanů, do zaměstnání 
nastoupilo 575 osob. Z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 41, z ostatních důvodů  
194 osob. 
 Hmotné zabezpečení bylo poskytnuto 44 % žadatelů. Od počátku roku byly na okrese 
vyplaceny 44 miliony korun. Počet nabízených pracovních příležitostí stoupl oproti srpnu  
o 150 – na jedno volné místo připadlo 3,5 uchazeče. 
 V oblasti Trutnova bylo v období leden až září nově evidováno 3 366 osob. Z evidence 
bylo vyřazeno 3 621 osob, do zaměstnání bylo umístěno 2 708 osob (80,4 %). 
 
 
 



Kulturní nabídka na říjen 
 
 Nabídku Kam v Trutnově v říjnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti 
přinesly zářijové Radniční listy. 
1.-17.10. MUDr. Ladislav Holub: Fotografie (výstava v kině Vesmír). 
2.10. Balet Praha. Pro žáky 2. st. ZŠ a studenty gymnázia v Národním domě. Připravil DK  
a Nadace B. Martinů. Vstupné 20 Kč. v 9 a 11 hodin. 
Navečer v 19.30 hod. jako  závěrečný večer Trutnovského podzimu. Vstupné 60 Kč, studenti 
a děti 30 Kč. 
7.10. Aukce známek ve vestibulu MěÚ. Připravil Klub filatelistů Trutnov. 
7.10. Drakiáda. Soutěžní odpoledne nejen pro děti. Červený kopec ve 14 hod. Připravil Dům 
kultury. 
14.10. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub důchodců. Připravil KF. Vstupné 7 Kč  
pro účastníky burzy, 100 Kč pro prodejce kartiček (stůl). 
16.10. Akademie třetího věku. Přednáška Doc. PhDr. Fr. Nesejta, CSc.: Umění východních 
Čech 1. pol. 20. století. V ND pořádá ČČK a DK. 
16.10. Bolívie-Peru 2000. Přednáška s diapozitivy MUDr. Lad. Holuba. Pořadatel DK  
v Nár. domě. Vstupné 35 Kč. 
 

     
 
17.10.-3.11. Jiří Dudych: Keramika. Pořadatel Galerie Lada. 
17.10. Zvěřinec. Pavel Novák s pořadem pro MŠ a 1. st. ZŠ v DK. Vstupné 20 Kč. 
18.10. Abeceda II. Pavel Novák s pořadem pro II. st. ZŠ. Připravil DK. Vstupné 20 Kč. 
18.10. Koncert na schodech. Budova ZUŠ na Krakonošově náměstí. Připravila ZUŠ. 
22.10. Český rok. První představení Pohádkového čtyřlístku v kině Vesmír. Připravil Dům 
kultury. Vstupné pro děti 15 Kč, pro dospělé 25 Kč. 
23.-28.10. Oslavy 100. výročí Národního domu: 
23.10. Akademie třetího věku. Přednáška prof. Ant. Justa: Z historie Národního domu v ND 
(velký sál). Po ní vernisáž výstavy dobových dokumentů a fotografií Národního domu 
v malém sále ND. Výstava nazvaná Střípky historie proběhne ve dnech 24.10.-29.10. 
23.10. Lábus a Lábus. Jiří Lábus – herec, Pepa Lábus – písničkář. Národní dům. Vstupné  
70 Kč. 
24.10.Ice Protection  JEHO HOSTÉ. Diskotéka s programem – zejména pro ty mladší 
v Národním domě v 17 hodin. Vstupné 20 Kč. 
26.10. Autorská módní přehlídka v Národním domě v 19 hodin. Vstupné 70 Kč. 
27.10. Podzimní country večer, kterým provází Star West a hraje Pěna. ND. Vstup 50 Kč. 
28.10. Slavnostní odpoledne. Divadelní představení a odhalení pamětní desky na Národním 
domě. Od 16 hodin. 
28.10.Divadelní předplatné. Romantická komedie Sylvie. ND, vstupné 120 Kč. 



29.10. Zájezd do divadla. Muzikál Klec bláznů (Divadlo Karlín). Odjezd do Prahy  
v 11.45 hod. Cena zájezdu 420 Kč (vstupenka 260 Kč, jízdenka 160 Kč). 
30.10. Akademie třetího věku. Prof. Dr. Jan Císař, CSc.: Avantgardní divadlo. Pořadatel ČČK 
a DK. Malý sál ND ve 14.30 hod. 
30.10. Letí šíp s Novotným. Zábavný večer s Karlem Šípem a Petrem Novotným. Zpívá Erika 
Kalounová. Pořadatel DK v kině Vesmír. Vstupné 235, 215 a 195 Kč. 
 
 Moby Dick připravil na říjen – vždy na čtvrtek, pátek a sobotu – diskopořady.  
Na středy, pátky a soboty byl soustředěn program Odeon clubu v Poříčí. Rozptýlení nabízela  
i řada dalších trutnovských zařízení. 
 
Kojenecký ústav 
 
 1.října navštívila Kojenecký ústav v Trutnově herečka Veronika Gajerová se svým 
manželem, režisérem Petrem Kracíkem (pochází z našeho města), aby předala dětem řadu 
dárků v rámci akce Dětský den v kojeneckém ústavu, kterou pořádá společnost Yard 
production. 
 
 Členem Poradního sboru pro integraci romské menšiny, který ustavil OkÚ, je  
i Městský úřad v Trutnově. V uvedeném sboru je 7 romských aktivistů, zástupce OkÚ, ŠÚ  
a ÚP. 
 
Výstava investičních záměrů 
 

     
 
 Od 20.9. do 18.10. mohli občané Trutnova navštívit v prostorách MěÚ výstavu 
investičních záměrů města Trutnova. Beseda za účasti tvůrců projektů se konala 2. října. 
Součástí této zajímavé akce byla i anketa návštěvníků výstavy, kterých přišlo kolem tisíce. 
„Chceme lidi seznámit s tím, jaké zásadní investiční akce ve městě chystáme,“ zdůraznil 
trutnovský starosta. 
 Expozice představuje např. záměr  rekonstrukce ZŠ Komenského, mostu u nádraží, 
rozšíření sportovního areálu při Úpě, bytovou nástavbu na domech, výstavbu rodinných 
domků na Kryblici, domu s pečovatelskou službou. K vidění bude i první studie komerčního 
domu Centrum 2001, který se má stavět v místech bývalého autobusového nádraží. 
 Na vybrané otázky návštěvníci výstavy odpovídali nejčastěji: Z prioritní pro rozvoj 
města divadlo, dálnici, bytovou výstavbu a zábavní centrum. Do plánu připravovaných akcí 
by zařadili zastřešení autobusového nádraží, výstavbu byt. Domů, městské divadlo, nákupní 
středisko v Poříčí. Z hlediska rozvoje by chtěli věnovat více pozornosti kultuře, výstavbě byt. 
domů, rekonstrukci komunikací a chodníků. V posledních pěti letech hodnotí jako 



nejprospěšnější výstavbu městského koupaliště, výstavbu porodnice, rekonstrukce a opravy 
komunikací a chodníků. 
 
Lékařská služba první pomoci 
 
 Centrem Lékařské služby první pomoci pro oblast Úpicka a Žacléřska je od letošního 
října okresní město Trutnov. Dětská pohotovost funguje v trutnovské nemocnici. 
 V areálu SONT probíhá výstavba pavilónu s centrálními operačními sály. Na ni má 
navázat i oprava jižního křídla nemocnice s oddělením chirurgie. Pro tuto etapu dostavby byla 
ve státním rozpočtu schválena částka 300 mil. korun – s dokončením se počítá do roku 2005. 
 Další dostavbou v průběhu pěti let je pavilón patologie, dokončení hospodářského 
bloku a modernizace jednotky intenzivní péče na interně. Do čtyř nových centrálních 
operačních sálů se má přesunout veškerá operativa. Ze zrušených starých operačních sálů 
současné chirurgie mají být zřízeny pokoje intenzivní péče. Operační sály na ušním a očním 
oddělení zůstanou pro ambulantní potřebu. 
 Významnou součástí dostavby nemocnice je propojení všech pavilónů, zprůchodnění 
areálu proskleným koridorem nebo podzemní i nadzemní chodbou se starou budovou  
při Gorkého ulici a proskleným koridorem na interní oddělení. Postupně by se měly takto 
provázat všechny budovy v areálu SONT. 
 Nový chirurgický pavilón je projektován s výhledem na třicet let. Mají tu být  
i tzv. vložené sály – variabilní stěny se dají různě upravovat. 
 Zamýšlená realizace kompletní dostavby nemocnice v nejmodernějším provedení 
závisí ovšem na přísunu státních peněz, na prosperující ekonomice ČR. 
 
Infineon 
 
 Spolupráce SPŠ a SOU s trutnovskou firmou Infineon Technologies se prohlubuje. 
Tato společnost předala začátkem října škole moderní zařízení – poloautomat na osazování 
desek plošných spojů. Žáci školy vykonávají v zařízení Infineonu pro ně velmi užitečnou 
praxi. 
 
 Po dohodě s OkÚ, který poskytne polovinu finančních nákladů, dostanou zaměstnanci 
SONT desetiprocentní zvýšení platů (do konce roku si to vyžádá náklad 2,5 mil. korun). 
 
Pomoc OkÚ z rozpočtové rezervy 
 
 Trutnovský OkÚ pomůže ze své rezervy obcím, které byly postiženy jarními 
záplavami – dvěma miliony ze své rezervy. Na Trutnova připadne 40.000 Kč. Příspěvek má 
být využit především na opravy poškozených komunikací. 
 
Trutnovští policisté v Praze 
 
 Po deseti dnech se vrátili z Prahy trutnovští policisté, kteří sem byli povoláni 
zajišťovat bezpečnostní opatření k zasedání světových finančníků v Kongresovém centru. 
V ostrých střetech s demonstranty se zhostili své úlohy s profesionalitou. Nikdo z nich 
naštěstí nebyl při vykonávání svých povinností zraněn. Jejich působení v Praze kladně 
zhodnotil ředitel OŘ P mjr. Bílek. 
 
 



Výstava „Tunis ve fotografiích“ 
 

     
 
 Pod záštitou velvyslance Tuniské republiky J. E. Mondhera Mami byla 5. října 
v Muzeu Podkrkonoší zahájena výstava Tunis ve fotografiích. Úvodní projev přednesla 
ředitelka MP PhDr. Ryšánková, která pak předala slovo velvyslanci Tunisu. Ten mj. řekl:  
„Je mi ctí otevřít zde u vás tuto výstavu. Doufám, že ti občané, kteří ještě v Tunisu nebyli,  
se do naší země po zhlédnutí této expozice podívají. Věřím také, že tato výstava povede 
k další spolupráci mezi Trutnovem a Tunisem podobně jako tomu bylo v dalších městech 
ČR.“ 
  
 „Jsem rád, že mám tu čest osobně přivítat zástupce státu, který se nám dnes svými 
uměleckými díly, přírodou, obyvateli a krásnou architekturou představuje, Jeho excelenci  
a pana Imeda Rahmouni, konzulárního radu. Současně bych chtěl při této příležitosti 
poděkovat paní ing. Marii Hruškové – předsedkyni Společnosti česko-arabské, která má 
velkou zásluhu, že máme opět příležitost seznámit se s pro nás dosud exotickou kulturou 
východu. 
 Mnozí z nás ještě máme v paměti výstavu, která se v těchto prostorách uskutečnila 
v červnu roku 1997, kdy MP ve spolupráci s Náprstkovým muzeem v Praze a Společností 
česko-arabskou společně zajistily výstavu Svět islámského umění. Jsem proto velmi rád,  
že naše okresní město má tu čest opět představit umělecké dovednosti a kulturní artefakty 
odlišné od naší kulturní tradice. Myšlenka sbližování kultur je velmi důležitá, protože lidé, 
kteří mají touhu poznávat a inspirovat se jinými názory, ztrácejí pocit své výlučnosti  
a současně se otupují i určité prvky netolerance, vyplývající z odlišné historické tradice. 
 Je ovšem pozitivní, že Tunisko se stává stále více cílem dovolených našich občanů. 
Vždyť jeho dostupnost, přírodní podnebí, gastronomie a přátelští obyvatelé jsou tou nejlepší 
pozvánkou pro české turisty. V této otázce pomáhá ve zlepšování vzájemných kontaktů 
Tuniský národní úřad pro turistický ruch, který má rovněž svůj významný podíl  
při uskutečnění této výstavy. 
 Vaše excelence, vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že máme příležitost společně 
si prohlédnout umění a život Tuniska a jsem přesvědčen, že i toto seznámení všem napomůže 
ke vzájemnému představení a navázání přátelských vztahů.“ 
 
 Na šesti desítkách fotografií Václava Hynčíka a Jaroslava Vogeltanze jsou zajímavě 
zachyceni obyvatelé Tuniska, jejich obydlí s detaily, stará vrata, dále i některé artefakty 
tamějších řemeslníků (Kožená sedačka, ptačí klec, barevná keramika, kachle, tepaná mosazná 
nádoba). 
 Výstava splnila své poslání: přiblížit lidem život za hranicemi naší země (Potrvá  
do 29. října.) 



 
Srdíčkový den (5.10.) 
 

                                  
 
 Sbírku na výstavbu transplantační jednotky kostní dřeně pro děti nemocné leukémií 
zorganizovaly 5.10. jako Srdíčkový den studentky I. ročníku SZŠ. Prodaly 2000 srdíček – 
jedno za 20 Kč. „Učí se tím i komunikovat a psychologicky působit na jiné, argumentovat, 
přesvědčovat a přitom i poznávat tvrdou realitu lhostejnosti či dokonce negativních reakcí 
lidí, s nimiž se musí umět vyrovnat,“ uvedl ředitel školy RNDr. Karel Javůrek. 
 Všechna srdíčka se podařilo prodat. Na uvedené konto jednotky kostní dřeně přibylo 
tak 45.000 Kč. 
 
Podkrkonošský pohár hokejových elévů 
 
 7. a 8.10. se uskutečnil na trutnovském zimním stadionu první ročník 
Podkrkonošského poháru elévů, který připravily HC Trutnov a Společnost Duha, Nadace  
pro děti postižené obrnou. 
 Turnaj se vydařil i po sportovní stránce – účastnilo se ho 7 celků. Ceny pro jednotlivé 
účastníky věnoval hráč Pittsburghu Jiří Šlégr. HC Trutnov obsadil 4. místo – obstál 
 i se soupeři slavných jmen (Sparta Praha, Pardubice, Kladno, Prievidza…). 
 
Lyžařský přespolní běh 
 

     



 
 Mistrovství Krkonošského svazu lyžařů, finále Olfin Car Cupu 2000 a zároveň  
15. ročník Memoriálu Květy Lelkové  v přespolním běhu se uskutečnil 7.10. v městském 
parku za početné účasti dětí i dospělých. 
 
Drakiáda 
 

     
 
 Na dvacet draků soutěžilo 7.10. v Drakiádě na Červeném kopci 7.10. Drakiádu 
uspořádal Národní dům. V létání draků zvítězil Tomáš Milata, v soutěži o vlastní výrobek 
Sebastian Stuchlík, největšího draka postavil Matěj Kočandrle, nejmenšího Lukáš Telecký.  
 
Škola bruslení 
 

     
 
 První lekce školy bruslení proběhla na zimním stadionu 7. září. Školu bruslení 
připravil HC Trutnov. Poplatek za jedno dítě činí 200 Kč, v případě sourozenců za každé dítě 
100 Kč. 
 
ŽFK Trutnov 
 
 Začátkem října je ŽFK Trutnov na 5. místě dvanáctičlenné tabulky.  
 
 
 
 
 



BK Kousta 
 

Pod novým označením zahájí basketbalovou sezónu v oblastním přeboru trutnovský 
klub BK Kousta – loňský třetiligový účastník (před pěti lety ještě ve II. lize). BK mužů hraje 
domácí utkání v hale Na Nivách – první 14. a 15. října. 

 
Setkání žen ze čtyř okresů (Most k životu) 
 
 V rekvalifikačním středisku Most k životu se 7. a 8.10. sešly ženy z Trutnovska, 
Královéhradecka, Náchodska a Rychnovska. Diskuse se týkala mj. financování neziskových 
organizací. Setkání uspořádala okresní rada žen ČSŽ. Pozvání přijala i Zdeňka Hajná, 
předsedkyně Ústředí ČSŽ. 
 
Softbalistky HSM 
 
 Softbalistky HSM rozhodly v baráži (v boji s Kladnem) o své další účasti v nejvyšší 
soutěži. V příští – už ve třetí prvoligové sezóně – se jim snad bude lépe dařit. 
 
Aukce známek 
 
 Téměř 2000 položek bylo zařazeno 7.X. do aukce známek KF v malém sále MěÚ. 
Jejich cena činila 750.000 Kč. Z celkového počtu se podařilo prodat asi 60 % exemplářů. 
Přímo v sále se aukce zúčastnilo 22 zájemců. 
 
Klub železničních modelářů (Lipsko, Sebnitz) 
 
 Začátkem října se vrátili členové Klubu železničních modelářů z výstavy Modell 
Hobby 2000 v Lipsku. Prezentovali se tu mj. i velkým kolejištěm o ploše větší než 15 m2 
(jeho stavba probíhala po 10 let a čeká ji ještě další pokračování). Kromě účasti v Lipsku  
se žáci a junioři KŽM představili ve městě Sebnitz, sem byli pozváni tamním výrobcem 
modelových železnic a Svazem železničních modelářů na Modelářské dny. Za úspěchy 
trutnovských modelářů se skrývá letitá obětavá odbornost, činnost Jiřího Berana. 
 
Odešel ing. Gustav Hillebrand 
 

     
 
 Ve čtvrtek 12. října proběhlo v kapli městského hřbitova poslední rozloučení  
s ing. Gustavem Hillebrandem, bývalým starostou města Trutnova. 



 „Svou funkci vykonával v letech 1990-98 ve velice těžkém období,“ připomenul  
ve své pietní vzpomínce Mgr. Tomáš Hendrych, zástupce starosty, „kdy docházelo 
k přechodu z totalitního režimu k demokratickému zřízení. Bylo to období plné změn, nových 
věcí a města, obce a jejich místní správy se za pochodu učily zvládat správu věcí městských. 
Ing. Gustav Hillebrand se velice dobře zhostil své funkce, s citem vedl jednání městských 
zastupitelstev a výrazně přispěl ke změně Trutnova v příjemnější a modernější město. Jeho 
práce pro naše město posunula Trutnov mezi nejhezčí a nejatraktivnější města v naší 
republice. Za jeho práci a aktivní podíl na proměně Trutnova mu bylo v prosinci 1999 
uděleno čestné občanství města Trutnova. 
 Za vše ještě jednou našemu bývalému panu starostovi děkujeme, budeme vzpomínat.“ 
 Osobní vzpomínkou připomněl odchod ing. Hillebranda v listopadových Radničních 
listech doc. PhDr. Vladimír Wolf, člen městského zastupitelstva.  
 „Po prvních svobodných komunálních volbách se stal Ing. Gustav Hillebrand starostou 
města Trutnova. Pracoval v této funkci po dvě volební období nezištně a odpovědně. Dokázal 
spolu se svými spolupracovníky a zastupitelstvem převést tento orgán transformačním 
obdobím. Měl velkou přednost: dokázal stále více se stranicky dělící zastupitelstvo sjednotit 
na řešení důležitých úkolů města. Položil tak pevné základy dnešních pozitivních rozvojových 
trendů. 
 Ing. Hillebrand dovedl občanům i zastupitelům města trpělivě naslouchat, dovedl 
s nimi diskutovat, přít se, ale vést jednání konsensuálním způsobem. Prostě jednání s ním 
bylo svým způsobem zážitkem. Velmi jsem oceňoval kvalifikovaný přístup zesnulého 
k otázkám kultury, sportu i k mezinárodním stykům města. Často navštěvoval jednání 
Kulturního kruhu, sportovních institucí a oddílů, byl i členem rady Městské galerie, která byla 
i jeho chloubou. Jeho návrhy i řešení svědčily o koncepčnosti a velkém rozhledu. 
 Obdivoval jsem dále projevy pana starosty. Byly dokonalé a jako historik jsem vždy 
oceňoval autorovy nekonvenční pohledy ekonoma. Několikrát jsem navrhoval, aby tyto 
projevy byly vydány tiskem, jsem toho názoru i dnes. 
 Ing. Gustav Hillebrand  miloval svou rodinu, svůj kraj, naše město, naši vlast. 
Udělením titulu čestného občana našeho města v roce 1999 je jen malou splátkou za vše, co 
pro nás všechny vykonal. Hillebrandova osobnost se řadí k velkým trutnovským starostům, 
jeho podíl na prosperitě našeho města nesmí být zapomenut. Zesnul v něm vskutku věrný syn 
naší země.“  

Ing. Gustav Hillebrand zemřel 9. října 2000. 
 
Loupežná přepadení 
 
 Tři loupežná přepadení z minulých dnů se brzy podařilo objasnit trutnovským 
kriminalistům. Byl zadržen poslední z trojice mužů podezřelých ze spáchaných skutků. 
 Muži ve věku 18, 19 a 29 let zazvonili 18. září v Trutnově u dveří sousedky jednoho 
z nich. Když 42 žena otevřela, natlačili ji zpět do bytu a poté pod pohrůžkou zastřelení 
s revolverem v ruce vzali přepadené šperky, elektroniku a finanční hotovost – vše za téměř 
40.000 Kč. 
 Otřesný zážitek přepadení však pro ni ještě neskončil. Trojice mladíků ji odvedla  
do sousedního bytu, kde bydlel nejstarší z pachatelů. Naštěstí však byli vyrušeni příchodem 
jeho matky, proto se rychle ztratili. Policisté okamžitě zahájili pátrání. Nejmladší 
z podezřelých se měl 30. září dopustit dalšího loupežného přepadení. Krátce před polednem 
vešel do bufetu v areálu trutnovské nemocnice, kde údery pěstmi a kopy srazil na zem  
43 letou prodavačku a pak ji násilím přinutil otevřít pokladnu, z níž si vzal přibližně  
3 000 korun. 



 Všichni tři pachatelé byli postupně vypátráni a obviněni z trestných činů loupeže,, 
vydírání a porušování osobní svobody ve spolupachatelství. Mohou očekávat trest odnětí 
svobody až na deset let. 
 (Třetí pachatel 35 letý muž se dopustil přepadení 25.9. ve Dvoře Králové.) 
 
RIAPS 
 
 Jen jediný projekt protidrogového programu od Regionálního institutu ambulantních 
služeb (RIAPS), přihlášený do výběrového řízení na získání finančních dotací obdržel letos 
OkÚ. 
 
„Týden knihoven“ 
 

     
 
 Říjnový týden knihoven přinesl trutnovským čtenářům řadu výhod. Např. prominutí 
pokuty těm, kteří ve stanoveném termínu nevrátili vypůjčenou knihu, možnost zdarma získat 
přihlášku čtenáře s platností do konce roku (využilo toho 110 nově přihlášených), příležitost 
bezplatně si „zasurfovat“ na internetu ve studovně MK. („Týden knihoven“ proběhl  
od 9. října.) 
 Městskou knihovnu čeká podstatné rozšíření jejích prostor. Návštěva v knihovně bude 
umožněna i imobilním občanům. Rekonstrukce by měla být ukončena do února 2001. 
 
Výstava pro nedoslýchavé 
 
 OV Svazu neslyšících a nedoslýchavých uspořádal servisní den sluchadel a výstavu 
kompenzačních pomůcek v přízemí OkÚ (11.X.). 
 
Rekonstrukce Masarykova domu 
 
 Chátrající budovu polikliniky (OÚNZ) nahradí nové zdravotnické zařízení 
v Palackého ulici. Rekonstruovaný objekt (přestavbu provádí společnost Nikos, Hradec 
Králové, která objekt odkoupila za cenu pozemku 906.600 Kč – složí i vratnou peněžní jistotu 
ve výši 4,274.000 Kč na účet města) ponese nadále jméno Masarykův dům. To město 
navrhuje. 
 Investoři podepsali už deset smluv o budoucí smlouvě s lékaři, kteří tu budou mít 
ordinaci. Pronájem ordinací má být na dvacet let. Stacionář pro mládež se stěhuje do objektu 
Střední podnikatelské školy na Polské. S otevřením Masarykova domu se počítá od září 2001. 
 
 Basketbalová liga žen začne 14. října. Bude mít v novém ročníku jen osm účastníků. 



 
Reforma státní správy a samosprávy 
 
 Reformu státní správy a samosprávy přiblížil 11.10. starostům měst a obcí Trutnovska 
náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Durčok při setkání OkÚ. Hovořil mj. o přípravách 
vstupu ČR do EU. „V celé Evropě se opouští směr resortismu, který se už přežil. Budoucností 
se stane Evropa regionů. Schůzka pod záštitou přednosty OkÚ ing. Klímka a poslance 
Parlamentu ČR Dr. R. Čevely byla zaměřena i na činnost Euroregionu Glacensis, který 
sdružuje na 60 měst a obcí. 
 
Humanitární akce studentek SZŠ (12.X.) 
 
 Po úspěšném „Srdíčkovém dnu“ se vydaly studentky SZŠ znovu do trutnovských ulic. 
Nabízely občanům za 20 korun symbolickou bílou pastelku na podporu dětí a osob s vážným 
zrakovým postižením. Bílá pastelka symbolizuje nejdůležitější pomůcku pro samostatný 
pohyb nevidomých – bílou hůl. 
 
Informační centrum ČD 
 
 Zákaznické informační centrum bylo otevřeno 12.X. na hlavním trutnovském nádraží 
po rekonstrukci bývalé čekárny. Kromě kompletních informací o dopravních spojích nabídne 
i řadu dalších služeb (taxislužbu, zajištění ubytování, kopírování, internet pro veřejnost aj.). 
Nové informační centrum (na jeho zřízení se podílelo finančně i město) slavnostně otevřel 
přednosta stanice Miloslav Tylš.  
 
Ekologizační program EPO 2 
 
 Ve Staré radnici byl 12.10. podepsán Certifikát o konečném převzetí díla – druhého 
atmosférického kotle s cirkulující fluidní vrstvou mezi investorem ČEZ, a.s. a dodavatelem 
francouzsko-finským konsorciem CNIM. Slavnostního aktu se zúčastnil i francouzský 
velvyslanec v ČR Philippe Costa a řada dalších významných hostů. 
 „Uvedeným podpisem byla ukončena rozsáhlá investiční akce nazvaná Ekologizační 
program Elektrárny Poříčí 2,“ zdůraznil ředitel elektrárny ing. Jiří Příhoda. 
 
BK Loko Texlen 
 
 Zatím co ženy BK Loko Texlen zahájí již svůj 6. ročník v první lize, starší dorostenky 
čeká historická premiéra pod vedením trenéra Ladislava Buriánka a novopackého kouče 
Richarda Urbana. Ženám premiéra nevyšla – v prestižním utkání s Hradcem Králové podlehly 
73:81. 
 
Velká cena města v plavání (14. a 15.X.) 
 
 Velká cena města Trutnova v plavání proběhla 14. a 15. října již po šestnácté 
v zimních lázních. K hodnotným závodům se sjelo na 250 závodníků z 19 oddílů včetně  
4 zahraničních účastníků. 
 Zahájení závodů patřilo postiženým dětem z dětských domovů, ústavů a stacionářů  - 
bylo jich bezmála čtyřicet. Jejich závodění zaštítila Společnost Duha – Nadace pro děti 



postižené mozkovou obrnou. (Tím byl zahájen nový rozměr závodu, kdy v předprogramu 
budou soutěžit handicapované děti – bude to určitě žádoucí zpestření života těchto dětí.) 
 V kategorii žactva byly hlavními závody polohovky – starší žáci 200 m, mladší 100 m. 
 Závody, kterých se zúčastnilo na 30 reprezentantů různých zemí, přinesly výborné 
výkony. Hvězdou se stal finalista mistrovství Evropy juniorů Martin Škacha z Komety Brno – 
zvítězil na čtyřech disciplinách. V hlavním závodě – Memoriálu J. Č. Matějíčka, Infineon 
Cupu, na 200 m volný způsob dokonce dvakrát vylepšit dosavadní rekord mítinku. 
 Reprezentanti TJ Lokomotiva se v obrovské konkurenci nijak neztratili. Jiří Kroužek 
získal dvě první místa (200 m polohovka a 100 m prsa v novém krajském rekordu 1:13,4  
a dvě druhá místa (100 m volným způsobem a znak). Memoriál M. Dítě – Společnost Duha 
Cup – na 100 m prsa v dorostenecké kategorii vyhráli Jiří Vlček z Prostějova a Jana 
Prokešová z Pardubic. 
 Soutěž družstev skončila triumfem Komety Brno. 
 
 Plavecký oddíl TJ Lokomotiva patří k nejlepším. První zmínka o plaveckém odboru 
Sokola se datuje do let 1928-38. Oddíl plavání byl založen v roce 1962. Zpočátku museli 
plavci trénovat v malém bazénku 9,5x5 m v Palackého ulici v suterénu Masarykova domu. 
V roce 1981 se oddíl přemístil do nově otevřeného bazénu (25 m, 8 drah), kde pak vyrůstala 
řada talentovaných plavců, kteří přecházeli do SVS a sportovních gymnázií. V současné době 
oddíl úzce spolupracuje s plaveckou školou při zajišťování kurzů, přípravek, plavání kojenců 
a batolat, pořádání sportovních táborů a různých akcí. 
 Díky kvalitním výsledkům trutnovských plavců v dobrých materiálních podmínkách 
zažívá plavání v Trutnově obrovský boom. V současné době má oddíl plavání TJ Loko  
na 400 členů. (O úspěchy plavců se velmi zasloužil jejich trenér Tomáš Břeň.) Oddíl dobře 
prosperuje i díky sponzorům – k hlavním patří FM Servis a Infineon Technologies Trutnov, 
mezi hlavními sponzory (první dva uvedené jsou generální sponzoři) jsou Společnost Duha, 
Radioking Janské Lázně, ZPA, Česká spořitelna, Městský úřad, Fotogold, Galerie Alfa,  
TK obaly, Hodinářství Time, TJ Loko – sportovní zařízení města, Hössl Komfort a další, mezi 
mediální partnery Radio Černá Hora, Krkonošské noviny, MF Dnes, Radniční listy, Noviny 
Trutnovsko a Trutnovský inzert. 
 
ČČK 
 
 Na 14. a 15.X. připravil Oblastní spolek ČČK podzimní bazar s prodejem ošacení. 
Proběhne v prostorách tělocvičny Obchodní akademie Trutnov. 
 
Houby 
 
 I když houby stále rostou – chladnější a vlhčí počasí jim vůbec nevadí, trutnovští 
houbaři svou tradiční výstavu hub nekonali. 
 
FK Trutnov 
 
 Trutnovským fotbalistům se nedaří. V polovině října jsou divizní fotbalisté  
na 12. místě tabulky, ligový dorost na předposledním místě. 
 
Ulice Na Struze, parkoviště, kruhové objezdy 
 
 Rekonstruovaná ulice Na Struze láká řidiče k nepřiměřeně rychlé jízdě. Proto se 
uvažuje o zavedení radarového dohledu v těchto místech. Pod bývalou porodnicí pokračuje 



výstavba rozsáhlého parkoviště. K zlepšení dopravní situace Trutnova by alespoň přispělo 
připravované zřízení tří kruhových objezdů u supermarketů Prima, Delvita a Kaufland. 
 
Sčítání lidu 1.3.2001 
 
 K zajištění připravovaného sčítání lidu, domů a bytů potřebuje MěÚ Trutnov  
180 spolupracovníků. Možnost velkého výdělku – až 15 000 Kč, ale také veliká odpovědnost 
a časové nároky. 
 
BK Loko Texlen 
 
 Neúspěšné premiérové vystoupení trutnovských basketbalistek s Hradcem Králové 
napravily vítězstvím nad Spartou 93:77. Vítězství bylo důležité především pro psychiku 
hráček. Příští soupeř Gambrinus Brno je ale v podstatě neporazitelný – je to třetí nejlepší 
mužstvo Evropy. 
 
Galerie Lada, Chorea corcontica 
 

                                             
  
 Při vernisáži výstavy keramiky v Galerii Lada 17. října vystoupil ženský pěvecký sbor 
Chorea corcontica. 
 
Volba královny věnných měst 
 
 V polovině října proběhla v Hradci Králové poprvé volba královny královských 
věnných měst. Zvítězila Eva Kvasničková, sedmnáctiletá studentka gymnázia ve Dvoře 
Králové. Soutěž obeslalo vybranou dívkou každé z devíti věnných měst. Volba měla oživit 
minulost těchto měst a zvýšit zájem o ně. 
 
Salon Královských věnných měst 
 
 K tomu měl přispět i I. ročník Salonu královských věnných měst ve Vysokém Mýtě. 
Trutnov tu zastupuje Miloslav Lhotský – vystavuje obrazy, koláže i trojrozměrné předměty 
(kombinuje v nich plast, kov a dřevo). 
 
 
 
 



Klub seniorů 18.10. 
 
 Na schůzi KS 18.10. se dostavili okresní ředitel Ivan Bílek (P ČR), vedoucí obvodního 
oddělení Jiří Valášek, vedoucí hlídkové služby Milan Hejna  a vedoucí dopravního 
inspektorátu Pavel Sajenko, dále ředitel městské policie Karel Povr, za vedení města  
Mgr. Tomáš Hendrych, dále i dva členové bezpečnostní komise. 
 Ministru Stanislavu Grossovi poslali senioři poděkování za dobře zvládnutou akci – 
zasedání zástupců Měnového fondu – ministr byl pozván do KS. 
 O městském parku a trutnovských hřbitovech zajímavě informoval ředitel Lesů a 
parků Jaroslav Semerák. Člen MR MUDr. Jiří Vambera seznámil členy KS s výstavbou 
zdravotnického zařízení v Palackého ulici – představil se i jako kandidát do krajského 
zastupitelstva. S dopravní a bezpečnostní situací seznámil KS předseda této komise  
MUDr. Jozef Kochan. 
 
Benefiční koncert Rotary clubu 
 
 18. října uspořádal v Síni B. Martinů Rotary club Trutnov Slavnostní benefiční koncert 
ve prospěch MŠ Na Struze a Speciální základní školy Voletiny. Komorní smyčcový soubor 
Musica Antiqua Trutnov pod vedením Františka Klazara provedl zdařile skladby: J.K.Vaňhal 
– Symfonie C dur, J.Mysliveček – 3 Nokturna, J.Haydn – Klavírní koncert F dur, K.Stamic – 
Orchestrální kvartet. 
 Slavnostní projev přednesl prezident Rotary clubu Trutnov ing. Houdek, který 
seznámil účastníky s hnutím Rotary (podrobně v kapitole 12) a poděkoval sponzorům večera, 
firmám Tyco Electronics, ZPA, Lanová dráha Sněžka, Varia Trutnov, Infineon Technologies 
Trutnov a BAK Trutnov. 
 Slavnostní večer pokračoval společenskou částí s rautem a neformální diskuzí  
o projektech, které už Rotary club Trutnov realizoval a které připravuje. Příležitost byla  
i k pohovoru s budoucím guvernérem distriktu 2240 pro ČR a SR, přítelem panem doktorem 
Stanislavem Novákem. 
 
Setkání s policisty nasazenými v Praze při zasedání MMF 
 
 Poděkování policistům okresu Trutnov (40), kteří se zúčastnili zásahu v Praze  
při demonstracích proti zasedání MMF a Světové banky, proběhlo 19.X. v malém sále MěÚ. 
Ředitel trutnovského oddělení P ČR Ivan Bílek přečetl rozkaz polic. Ředitele – prezidenta 
Jiřího Koláře (poděkování za statečnost) a předal odměny. 
 Po dobu deseti dnů nedošlo naštěstí k žádnému vážnějšímu zranění v trutnovských 
řadách, nebyly ani žádné poklesky v jednání. Brutalita a agresivita demonstrantů sice 
překvapila, ale nezaskočila. Pořádkové jednotky byly k zásahu dostatečně vybavené. 
(Velitelem skupiny trutnovských policistů byl Karel Slavík.) 
 Nasazení v Praze bylo velmi náročné – někdy se spalo třebas jen čtyři hodiny denně. 
 
Krakonoš Ralley KK Mobil 
 
 Vítězem 6. ročníku Krakonoš Ralley KK Mobil 21.X. se stala posádka K. Ježek  
a R. Šilhavá po absolvování 17 disciplin (jízda zručnosti, poznávání tekutin a koření, chůze  
po chůdách, odhad výšky aj.). Akce se zúčastnilo 11 posádek. 
 
 



30 let Klubu železničních modelářů  
 

     
 
 Již 30 let se scházejí členové Klubu železničních modelářů v Trutnově v půdních 
prostorách objektu bývalého DDM (dnes patří lesnické škole) Na Struze, kde mají svou 
klubovnu a dílny. V současné době má KŽM na 30 členů, mezi nimiž ještě stále jsou i ti 
zakládající: Jiří Beran st., Miroslav Polášek, Miroslav Borůvka, Ladislav Hovorka a další. 
Někteří – platí to především o těch mladých – se za tu dobu stali pracovníky železnice,  
pro všechny však zůstává „modelařina“ velkou i užitečnou zálibou. 
 Členové klubu si mimo svůj hlavní tvůrčí zájem vybudovali obětavě rozsáhlé zázemí – 
klubovnu, dílnu, místnost pro stavbu kolejiště, ale i sociální zařízení. Vybudovali si potřebné 
prostory pro uskladnění nejrůznějších materiálů a výstavních vitrin (hlavní podíl na jejich 
výrobě měl tehdejší předseda klubu Frant. Nikelfeld).  
 KŽM má dnes za sebou bezpočet akcí – dokumentuje to několik svazků jejich kroniky 
bohatě doložené textem i fotografiemi. Připomeňme si např. soutěž „Cena Krkonoš“ (10x)  
za účasti modelářů až z Brna, Ostravy, Českých Budějovic a dalších z celé republiky. 
 V roce 1977 byl trutnovský KŽM pořadatelem Mistrovství ČSR. Tím byl pověřen  
i v roce 1985, kdy uspořádal i Mezinárodní soutěž železničních modelářů. Klub má za sebou  
i nejedno Mistrovství ČSR a jedno Mistrovství ČR – žáků. V kronice klubu jsou záznamy  
i o osmi oblastních (krajských) přeborech. Každoročně probíhá okresní přebor – těch má klub 
za sebou už 28. 
 Na uvedených  akcích se podílel i DDM v Trutnově. Většina soutěží bývala vždy 
spojena s následnou výstavou modelů a kolejišť. 
 Ve své historii má KŽM i jiné zajímavé zážitky. Tak 18 členů pomáhalo po dobu 
deseti let v depozitáři Národního technického muzea v Čelákovicích s náročným čištěním  
a konzervací exponátů. Výsledkem jejich práce bylo i uvedení parní lokomotivy 4342298  
do vystavovatelného stavu. Odměnou byla zajímavá a romantická možnost – ubytování 
v salonních vozech – v těch se vozil i arcivévoda Ferdinand, baron Rotschild,  ale i ministr 
zahraničních věcí Dr. Eduard Beneš. Při poznávání vzácných historických exponátů pomáhal 
trutnovským modelářům ing. Jindřich Bek, autor mnoha publikací o železnici, který přijel 
několikrát besedovat do Trutnova. 
 Významnou veřejně prospěšnou akcí pro železnici byla i akce v Kořenově. Tam se 
členové KŽM po tuhé zimně s velkými škodami (propadnutí střechy bývalé výtopny) přičinili 
o úklid a likvidaci sutin. Pod odklizenými troskami se nalézala historická parní lokomotiva 
414019, která tam byla uložena před nastávající zimou. Díky i Trutnovským se jí podařilo 
vyprostit. 
 Členové KŽM se vůbec neuzavírají jen do své půdní klubovny. K programové náplni 
patří mj. exkurze, např. návštěva Železničního muzea v Jaroměři. V kronice je i záznam  



o exkurzi hodně vzdálené – na Tatranskou letní železnici. Cílem dalších exkurzí byly 
železniční tratě Jindřichův Hradec – Obrataň a Bystřice, Tábor – Bechyně, Rybník – Lipno, 
Třemešná ve Slezsku – Osoblaha, Tanvald – Kořenov (ozubnicová) nebo muzeální 
úzkorozchodná železnice na Slovensku, Rakousku a Německu. 
 Klub se může také pochlubit tím, že do rejstříku své činnosti patří i výměna zkušeností 
s východočeskými kluby železn. modelářů v Hořicích, Chocni, Hradci Králové a Jičíně. Ale 
také i mezinárodní spoluprací s železničními modeláři v Lipsku. 
 Uskutečnily se i exkurze k výrobcům modelové železnice do firem BTTB v Berlíně, 
Sachsenmodelle v Drážďanech, v Gűtzoldu – v poslední době i do firmy Tillig s Seibnitz. 
Každoročně se uskutečňuje zájezd na některou z velkých výstav v zahraničí. Je to především 
výstava v Lipsku. Té se KŽM zúčastnil na pozvání německého modelářského svazu  
a sebnitzské firmy Tillig TT Bahn  se svým novým kolejištěm. 
 V posledních letech se soustřeďuje zájem KŽM na město Sebnitz (nedaleko západní 
hranice Šluknovského výběžku). Toto město je sídlem výrobce modelové železnice TT, 
jejímž majitele je Hans Jűrgen Tillig. Spolupráce s touto firmou trvá již několik let a má své 
počátky na Velké mezinárodní výstavě železničních modelů, kterou uspořádal KŽM v roce 
1991. V září letošního roku byl trutnovský klub hostem této firmy na výstavě „Sebnitzské 
modelářské dny,“ kde vystavoval modely – výrobky členů klubu a nové žákovské a juniorské 
kolejiště, jehož stavbu řídili Josef Šíl, Vlastimil Červenka a junior Václav Grossmann. 
 Na konec listopadu připravuje KŽM Velkou mezinárodní výstavu na MěÚ v Trutnově, 
kde představí svá nová kolejiště. 
 Činnost KŽM má velkou podporu DDM, ředitelství 4. ZŠ R. Frimla a SLŠ v Trutnově. 
Současným předsedou KŽM je Jiří Novotný. 
 
 21. října otiskly Krkonošské noviny 2. část Historických ohlédnutí – historii  
let 1911-20 v regionu Krkonoš. Texty A. Just, J. Luštinec, J. Farský, foto K. Hybner.  
(Další desetiletí  vždy v sobotním vydání.) 
 
 

     
 
 23. října předseda zahraničního výboru Zaorálek na besedě v gymnáziu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
 
 Nová nafukovací hala pro tenis na sportovním stadionu. 
 
Sto let Národního domu 
 
 Ke stému výročí předání Národního domu české trutnovské menšině (28. října 1918) 
se dočkala historická budova, středisko kulturního života, své renesance – prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí. Byla kompletně opravena fasáda, vyměnila se střešní krytina, upraven vchod, 
šatna, recepce a také vnitřní prostory – sál a jeviště. Restaurovány byly i čtyři alegorické 
pískovcové sochy na východní a jižní straně budovy, symbolizující řemeslo, obchod, lesnictví 
a zemědělství – dílo hořické sochařské školy podle návrhu akad. sochaře Popa. Budovu nově 
stranou vchodu ozdobila bronzová pamětní deska trutnovského keramika – výtvarníka Milana 
Kouta. Zobrazuje fragment sloupu, nad nímž je nápis „1900 – Trutnovští sobě – 2000.“ 
Národní dům se ve dnech jubilejního otevření oděl do svátečního. 
 
Výstava „Střípky historie ND“ 
 

     
 
 Oslavy 100. výročí Národního domu začnou už podle programu zveřejněného 
v Radničních listech 23. října, kdy ve velkém sále ND seznámí veřejnost s historií ND 
kronikář Ant. Just (akci připravila Akademie III. věku). Po přednášce bude následovat 
vernisáž výstavy dobových dokumentů, fotografií, plakátů a archivních písemností v malém 
sále ND pod názvem Střípky historie.  
 
 
 



Program oslav 
 

     
 
 První den oslav uzavře večer písničkář Pepa Lábus, který si do Trutnova pozval svého 
známého jmenovce, herce Jiřího Lábuse – pořad vyprávění a písniček. Program zpestří 24.10. 
skupina Ice Protection a jeho hosté – diskotéka s programem především pro ty mladší. 26.10. 
obohatí program oslav  Autorská módní přehlídka a 27.10. vystoupení Star Westu a hudební 
skupiny Pěna v pořadu Podzimní country večer. Hlavní oslavy jsou připraveny na 28. říjen, 
kdy právě tímto datem byl před sto lety Národní dům otevřen. Program zahrnuje divadelní 
představení Východočeského divadla Pardubice a odhalení pamětní desky na Národním 
domě. 
 
Z historie Národního domu 
 
 Z dvouhodinové přednášky kronikáře si připomeňme alespoň počátky Národního 
domu. „Vzrůst národního sebevědomí trutnovské české menšiny, která tvořila v roce 1880 
podle německých statistik 16 %, v roce 1890 7 % a v roce 1900 10 % obyvatel převážně 
německého Trutnova s tehdejšími 14 792 obyvateli, spadá do posledních desetiletí 19. století, 
do doby poznamenané rostoucím nebezpečím germanizace, bojem o českou školu, do níž 
chodilo na 200 dětí, a intenzivním rozvojem kulturně-společenské činnosti českých spolků  
a sdružení. Právě ty byly až do postavení ND odkázány převážně na ochotu či neochotu 
německých majitelů hostinců při propůjčování spolkových místností, nejednou ve sklepních  
a zakouřených prostorách. 
 Myšlenka vybudovat v Trutnově středisko Čechů zazněla poprvé v lednu 1887  
na valné hromadě nejstaršího trutnovského spolku Česká beseda, založeného v roce 1879, 
který navazoval na činnost čtenářského a divadelního spolku Veleslavín. Mezi členy 
Veleslavína, který vznikl už v roce 1870, patřil i bývalý český starosta Trutnova z let 1861-64 
MUDr. Antonín Porák, který se velmi zasloužil o obnovu města po katastrofálním požáru 
v květnu 1861. 
 Na památném jednání České besedy v roce 1884 byl ustaven devítičlenný přípravný 
výbor s pověřením: shánět finanční prostředky na stavbu Národního domu. Skromný počinek 
k tomu byl dán hned na místě – vybralo se prvních 20 zlatých. V dalších dnech byly 
rozesílány stovky žádostí o přispění. První příspěvek zvenčí přišel od hudebníků pražské 
kavárny Slávie, další z Turnova. Do roku 1989 se sbírkami sešlo na 800 zlatých. To by však 
zdaleka nestačilo. Naštěstí přicházela finanční pomoc od českých měst, hlavně z Pardubic, 
které převzaly ochranu nad trutnovskou českou menšinou a přispěly i deseti tisíci zlatými. 
 Návrh postavit spolkový dům jako majetek České besedy, který by pak byl 
propůjčován ostatním spolkům pro jejich činnost, nebyl přijat. Nové kulturně-společenské 



zařízení musí sloužit celé české trutnovské menšině. Tak došlo k utvoření Družstva českého 
Národního domu jako společenstva s ručením omezeným s podíly po dvaceti zlatých. 
 23. května 1879 poslal představitel družstva Vincenc Hančil stavebnímu úřadu 
trutnovské starostenské kanceláře žádost o stavební povolení, patřičně doloženou situačním 
plánem a sedmi přílohami. Projekt ND zpracoval trutnovský český stavitel Jan Blažek. 
Radnice žádost vyřídila 20. června s řadou připomínek. Schválení stavby se neobešlo  
bez průtahů okresního úřadu. Se stavbou se mohlo začít až koncem roku 1899. 
 Pozemek pro stavbu ND na parcele 236/113 o rozloze 525 sáhl (sáh 3,6 m2), který by 
se jinak opatřoval jen těžko, přenechal družstvu výhodně za 3 700 zlatých Ludvík Hamáček, 
předseda trutnovské Řemeslnicko-živnostenské jednoty, stavitel a majitel cihelny na Kryblici. 
Jeho dům od připravované stavby ND oddělovala jen nevelká proluka. 
 Největším problémem rozestavěného ND byly na jaře 1900 peníze. Sháněly se 
prosbami, žádostmi a výzvami na všech stranách. Závěrem se v nich uvádí: „Započatou 
stavbou národního chrámu našeho vyčerpány jsou mnohaleté úspory a my nemajíce dalších 
prostředků ku dohotovení stavby, zoufáme již nad svým postavením, neb čas utíká, doba 
pokračování stavby se již blíží…“ 
 Přes mnohé finanční těžkosti byla na podzim 1900 stavba ND dokončena. 
 
Počátky ND 
 
 Interiér impozantní budovy ND tvořily kromě restaurace a spolkových místností dva 
sály. Velká dvorana o rozměrech 17 m délky, 11 m šířky a 9 m výšky sloužila k pořádání 
divadel, plesů, zábav a přednášek. Heslo „Národ sobě“ nad vyvýšeným jevištěm v průčelí sálu 
připomínalo, jak v trutnovských poměrech, podobně jako před 30 lety Národní divadlo 
v Praze, vznikal kulturní stánek trutnovských Čechů za nesmírné obětavosti z krejcárkových  
a zlatkových darů prostých lidí a mecenášů. Jedním z velkých podporovatelů trutnovské 
menšiny byla Anna Jebavá, majitelka továrny na výrobu varhan na Polské ulici čp. 53. Na ND 
nezapomněla ani ve své závěti (zemřela 26.12.1914) odkazem 10.000 korun. Její památku 
připomínal portrét a pamětní deska v malé dvoraně ND, odhalená 16.9.1915. 
 Malá dvorana, menší sál ND o velikosti 13 m délky, 8 m šířky a 4 m výšky, byla 
využívána i jako tělocvična pro místní Sokol, který vznikl v roce 1892. Zakladatele Sokola 
Tyrše a Fűgnera připomínaly sochařské medailony v horní části fasády na východní straně  
ND, kde doplňují trojici velikánů našich dějin – Palackého, Havlíčka a Smetany. Stavbu 
zdobily i čtyři alegorické sochy symbolizující zemědělství, řemesla, obchodu a lesnictví, 
zhotovené podle modelů akad. sochaře prof. A. Poppa v Praze c.k. odbornou školou 
sochařskou a kamenickou v Hořicích.  
 Přilehlá zahrada ND, která mohla pojmout na 7000 účastníků, byla místem 
venkovních shromáždění při hraničářských slavnostech. V novém ND se mohla konečně 
soustředit do té doby roztříštěná činnost českých spolků a společenstev. V době postavení ND 
jich tu nalezlo své středisko deset. Byly to Česká beseda z roku 1879, která navazovala  
na činnost čtenářského divadelního spolku Veleslavín z roku 1870, Řemeslnicko-živnostenská 
jednota z roku 1883, Odbor Ústřední matice školské z roku 1883, Tělocvičná jednota Sokol 
z roku 1892, Odbor Národní jednoty severočeské z roku 1894, Národně vzdělávací podpůrný 
spolek dělnický „Havlíček“ z roku 1899, Odbor Českoslovanské obchodní besedy z roku 
1899, Družstvo českého Národního domu z roku 1899, Spolek divadelních ochotníků 
„Klicpera“ z roku 1900, Družstvo náboženské a stavební z roku 1900. Před první světovou 
válkou vzrostl jejich počet na dvacet pět. 
 V ND došlo i ke sloučení všech spolkových knihoven v jednu s názvem „Knihovna 
české menšiny“ s jedním tisícem svazků. 



 K slavnostnímu otevření ND došlo v neděli 28.10.1900 zvláštní shodou okolností 
v den, který se 18 let nato stal dnem zrodu ČSR, za velké účasti českého obyvatelstva 
Trutnova i okolních měst, především ze Dvora Králové, dále z Hradecka a Pardubicka.  
Do Trutnova přijeli Sokolové s vlastní hudbou, zástupci různých českých spolků, pěvecké 
sbory z Jilemnice a Hořic. Všichni se shromáždili před novostavbou ND, z níž vlály prapory 
v zemských a císařských barvách. Slavnostní průvod městem nebyl úřady povolen. 
 Někteří účastníci oslavy přijeli do Trutnova už v podvečer 27. října, aby zhlédli 
slavnostní akademii. Mezi nimi mladočeský zemský poslanec a advokát Dr. Klouček z Jičína, 
který velmi účinně pomáhal trutnovské menšině při prosazování stavby ND. Údajně přijeli  
do Trutnova i dva čeští poslanci – Dr. Kramář a Dr. Podlipný, bývalý pražský primátor. 
 Program otevření ND 28. října 1900 – tento den se stal opravdovým svátkem české 
trutnovské menšiny – byl bohatý. Vystoupil v něm pěvecký spolek Hlavoň z Nové Paky, 
Branislav z Jilemnice a Ratibor u Hořic, člen opery Národního divadla v Praze Václav 
Viktorin, virtuoz na piano Vladislav Pižl z Úpice, hudební sbor pana Šremla z Pardubic. 
Slavnostní proslov pronesl poslanec Dr. Klouček. Pěknou nedělní pohodu 28. října kalily 
četnické patroly, hlídkující v okolí ND. Do Trutnova bylo na žádost místních úřadů převeleno 
jako posila dvacet mužů.“ 
 
 Přednáška Antonína Justa z historie Národního domu zachytila pohnutou dobu, která 
provázela jeho prvopočátky i roky pozdější. Seznámila i s méně zajímavými fakty, neboť, jak 
uvedl, bádání a poznávání nových skutečností v historii je věčné. A tak je stále co objevovat 
v minulosti Národního domu. (Historie ND je zachycena i v publikaci Trutnov známý – 
neznámý.) 
 
Slavnostní odpoledne k 100. výročí ND 
 
 Slavnostní odpoledne 28. října otevřely v zaplněném sále ND svým vystoupením čtyři 
múzy, patronky Národního domu. Pořad zahájila ředitelka DK Zina Rýgrová uvítáním 
čelných představitelů okresu a města a MZ. Pohnutou historii ND připomněl rozsáhlým 
projevem trutnovský starosta. 
 
Z projevu starosty Trutnova 
 
 „Setkáváme se zde, abychom společně oslavili významný svátek všech trutnovských 
občanů. Právě před sto lety – 28. října 1900 byl slavnostně otevřen Národní dům. Postavení 
ND bylo vlastně vyvrcholením snah české menšiny v jinak německém Trutnově  o zajištění 
důstojných prostor pro společenskou a kulturní vlasteneckou činnost.“ 
 Z jeho projevu dále uvádíme mj.: „S rozmachem textilního průmyslu se v druhé 
polovině 19. století na Trutnovsku výrazně zvýšilo procento obyvatel české národnosti. 
Především to byli čeští dělníci, drobní řemeslníci a živnostníci, kteří byli velmi trápeni 
sociální nerovností a národnostní nespravedlností. Češi se především dožadovali svých 
národních práv, potlačovaných německými úřady i místními velkými podnikateli – továrníky. 
Českou menšinu, jinak společensky rozrůzněnou, spojoval hlavně společný boj o českou 
školu a vlastní kulturní život. Již od 70. let minulého století vznikají české spolky. Prvním byl 
čtenářský spolek Veleslavín, později přetvořený v Českou besedu.“ 
 „V roce 1882 vznikla místní Ústřední matice školská, ale žádosti o zřízení české 
veřejné školy se stkaly s obrovským odporem trutnovských Němců.“ 
 „Dalším problémem, který trápil českou menšinu, byly nedostatečné a nevyhovující 
prostory pro spolkovou činnost.“ 



 „Zřejmě by se Trutnované svého ND vůbec nedočkali, kdyby nepřispěly mnohé české 
spolky a česká města. Z českých měst se nejvíce o Národní dům zasloužilo město Pardubice, 
které uhradilo celou polovinu nákladů na koupi pozemku.“ 
 „Po mnohých peripetiích se získáváním finančních prostředků, hledáním stavebního 
místa i překonání odporu německé městské správy, bylo v roce 1899 ustaveno Družstvo  
pro postavení Národního domu. Poté byla schválena stavební dokumentace a na konci roku 
1899 se začalo stavět. Za necelý rok – 28. října 1900 – pak mohlo dojít je slavnostnímu 
předání ND české menšině.“ 
 „Dalším velkým problémem, který trápil naše předky, byla vysoká zadluženost ND. 
Dluh a úroky byly splaceny až na konci 1. světové války. Hodně pomohly dary, sbírky  
i mecenáši. Nejznámější z nich byla Anna Jebavá. Velké těžkosti přinesla světová válka, kdy 
byla činnost českých spolků znemožněna.“ 
 „Český kulturní stánek neztratil svůj význam ani po vzniku  první republiky. Bohužel, 
netrvalo dlouho, než se po světové hospodářské krizi a zvláště po nástupu Hitlera k moci 
začala opět ozývat v Trutnově protičeská hesla. Národní dům stál znovu jako štít proti 
německému nacionalismu.“ 
 „Po skončení 2. světové války se nacházel Národní dům v hrozném stavu. Náprava 
škod si vyžádala více než milion korun. Obnovený ND mohl být otevřen až 4.10.1947 
(předtím tu byl sklad národního majetku). 
 „Národní dům plnil a plní po celou dobu svého trvání svou významnou roli 
trutnovského kulturního stánku. I po sto letech je Národní dům jednou z nejvýznamnějších 
staveb našeho města a i z kulturního hlediska je pro nás nenahraditelný.  Je také, a to 
především, odkazem našich předků a symbolem nutné a stálé připravenosti hájit národní  
a vlastenecké zájmy,“ uzavřel svůj projev k 100. výročí ND starosta Mgr. Ivan Adamec. 
 
 Účastníci odpolední slavnosti potom zhlédli zdařilé divadelní představení herců 
pardubického Východočeského divadla komedii Sylvie. Po jeho skončení pokračovala 
slavnost před Národním domem, kde starosta Adamec připomněl historii vzniku ČSR  
a odhalil pamětní desku ke 100. výročí trutnovského kulturního stánku. 
 
Odhalení pamětní desky na Národním domě 
 

                      
 
 „Dnes tedy oslavujeme dva svátky. Je to jednak 28. říjen 1900 jako výročí otevření 
ND a dále je to o osmnáct let mladší událost – vznik Československa 28. října 1918. Co mají 



kromě datumu tyto svátky společného? Oba dva svátky jsou završením složitých 
společenských procesů – bojů o národ. V prvním případě to byl boj české menšiny 
v německém městě, boj národnosti o především kulturní a společenskou rovnoprávnost. 
V druhém případě to byl boj českého národa v Rakousko-Uherské monarchii, boj národa  
o sebeurčení – již nejen o kulturní a společenskou rovnoprávnost, ale o vlastní stát, který si  
o své politice a hospodářství bude moci rozhodovat sám. Oba procesy jsou tedy vlastně 
součástí procesu jediného, jehož smyslem bylo naplnění češství v národním státu. Tímto 
státem byla Československá republika, jejíž pokračovatelem je i současný český stát. 
 Rád bych zde krátce vzpomenul událost roku 1918 – vznik ČSR, kterou bychom si 
měli v úctě k našim předkům i nám samotným stále připomínat. 
 V průběhu 1. světové války se postupně rodila koncepce samostatného 
československého státu. Byl to především Tomáš Garrigue Masaryk, který jej inicioval. Již 
v roce 1915 se v Ženevě veřejně vyslovil pro rozbití Rakousko-Uherska a pro 
československou samostatnost. Masaryk a jeho spolupracovníci se opírali o významnou 
pomoc krajanských spolků, ovšem ústředním  orgánem se stala Česká, později 
Československá národní rada ustavená roku 1916 v Paříži. Masaryk hledal podporu nejen  
ve Francii a Anglii, ale především v Rusku a USA. Vážným argumentem při prosazování 
nároků na samostatný stát se mu staly československé legie ve Francii, v Itálii a především 
v Rusku. 
 V roce 1917 se výrazně změnila situace i v samotných českých zemích. Represe proti 
obyvatelstvu, stále více nespokojenému hlavně s hospodářskou situací, začínají vyvolávat 
stále silnější odpor proti říši. Stále větší část obyvatelstva odsuzovala  loajální stanovisko 
české politické reprezentace vůči Vídni. Výrazem tohoto odporu byl i Manifest 222 českých 
spisovatelů a vědců ze 17. května 1917, na který pak ve stejném duchu reagovali v Praze čeští 
poslanci tzv. Tříkrálovou deklarací z ledna 1918. Od jara 1918 sílily veřejné projevy proti 
habsburské říši. V této situaci vytvořily 13.7.1918 české politické strany Národní výbor 
československý, kterému předsedal Karel Kramář. Byly vytvořeny Národní výbory v českých 
zemích, v okresech, městech i obcích. V této husté síti Národních výborů byla organizována 
česká politika i hospodářství – tím se Národní výbor československý stal schopným převzít 
moc a vytvořit systém správy nového státu. 29. září 1918 se ČNR prohlásila prozatímní 
vládou a 18. října předal T. G. Masaryk vládě USA Prohlášení československé nezávislosti – 
tzv. Washingtonskou deklaraci. 
 Ale k oficiálnímu vyhlášení nezávislosti došlo v Praze. 28. října 1918 Rakousko-
Uhersko publikovalo notu ministerstva zahraničí Andrássyho. Pražané pochopili její text jako 
konec samostatnosti Rakousko-Uherska a reagovali na ni spontánními manifestacemi za 
samostatnost. Z obavy krveprolití NVČ urychleně získal pod svou kontrolu policii a aby byla 
zajištěna kontinuita moci, odjeli členové představenstva NV na místodržitelství a do senátu. 
Zde Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný a Slovák Vavro Šrobár 
oznámili, že jménem NV přejímají správu Čech jako součásti budoucího Československa. 
Dalším neméně významným úspěchem byla dohoda s pražským vojenským velitelstvím.  
Ve dnech 29. a 30.X. přešla moc do rukou místních Národních výborů na celém území Čech, 
Moravy a Slezska s většinou českého obyvatelstva. 
 Pohraniční oblasti se dostaly do rukou německého obyvatelstva a byly získány 
postupně. V Trutnově podobně jako v mnohých městech Sudet se 28. říjnem nic moc 
nezměnilo. Když byl ze na Národním domě vyvěšen český prapor, bylo úředně nařízeno jeho 
sundání. 14. prosince 1918 vyjelo z Jaroměře k Trutnovu 160 vojáků československé armády. 
Před Trutnovem vystoupil menší oddíl pod vedením desátníka Součka, který s podporou 
českého obyvatelstva odzbrojil v Trutnově stráž volkswehru. 15. prosince pak přijel zvláštním 
vlakem vojenský strážní prapor a německý Trutnov musel vzít na vědomí nový stát. Vznik 
ČSR tak mohl být slaven po urovnání poměrů v Trutnově až 22. prosince 1918. Německá 



městská správa však nadále odmítala spolupráci s čs. úřady a odmítala také rozpustit 
zastupitelstvo. Obecní výbor zamítl nový národnostní poměr v zastupitelstvu, který znamenal 
třetinovou účast Čechů a dvoutřetinovou účast Němců a postavil se i proti dvojjazyčnosti 
vyhlášek. Prohlásil totiž, že v Trutnově je přípustná jako úřední řeč pouze němčina. Nakonec 
ale museli členové výboru ze svého stanoviska ustoupit. Ještě nějakou dobu sice projevovali 
formální nesouhlas s vyhlášením republiky, ale brzy vzniklou situaci akceptovali. Bohužel, 
tento stav dlouho nevydržel a po nástupu Hitlera k moci v Německu se opět začaly mezi 
německým obyvatelstvem Trutnova ozývat protičeské hlasy. Ale to se již psala další kapitola 
našich dějin. 
 Nyní mi dovolte, abych odhalil pamětní desku, jejíž text ve dvou slovech vlastně 
shrnuje vše podstatné, co se o Národním domě, jeho dějinách a boji české trutnovské menšiny 
a potažmo i celého národního boj dá říci.“ 
 
 

     
 
Pohled na rekonstruovaný Národní dům. 
 
 Po odhalení pamětní desky na ND odjel starosta Adamec na Pražský hrad, kam byl 
pozván na oslavy 82. výročí vzniku ČSR prezidentem Havlem. 
 
 Borci SK Karate si koncem října dobře vedli na Mezinárodním mistrovství 
v Bannatalu v kick-boxu. V konkurenci závodníků 13 zemí celého světa vybojovali  
pro Českou republiku čtyři poháry. 
 
Nový trenér BK Loko Texlen 
 
 Po prohře trutnovských basketbalistek s Přerovem (ještě v polovině utkání vedly  
o 27 bodů) rezignoval na svou funkci trenér Jan Faltýnek. Novým trenérem se stal Jan 
Jahelka, který v této roli působil i dříve. Jeho asistentem je Ivan Burkert. (Nepochopitelná 
prohra se týkala utkání se Strakonicemi.) 
 
 
 
 
 
 
 



Protidrogová prevence 
 

                    
 
 V rámci protidrogového programu připravily sportovní třídy a klub Yetti a učitelé ZŠ 
Komenského v posledním říjnovém týdnu zajímavou akci pro trutnovskou mládež. Centrem 
zájmu se stala horolezecká stěna, cyklokrosová dráha. Připraven byl i raftový člun pro ty, 
kteří by se chtěli projet po Úpě. Cílem akce bylo motivovat mládež k vhodnému využití 
volného času. 
 
Galerie města Trutnova 
 

     
 
 Výstava obrazů akad. malíře Vlastimila Šika byla zahájena v Galerii města Trutnova 
24.X. Jeho tvorbu představil výtvarník Karel Matějíček. 
 „Vlastimil Šik je malíř, jenž do zápasu o poznání, kdo jsme a kam jdeme, vsadil svou 
duši. Jeho obrazy jsou duchovní děti, které se musí narodit, přestože bolí. Vznikají puzením, 
nikoli racionální úvahou. Výsledná díla přitom nemají ambice vytvořit obraz světa, syntézu. 
Naopak. Jsou to základní kameny lidské mysli, obnažené, sebetrýznivě pravdivé. Cesta  
od obrazu k obrazu je cestou bez návratu.“ 
 
Fotografie Ladislava Holuba 
 
 Součástí vernisáže byla doprovodná fotografická expozice Dr. Ladislava Holuba 
v přízemí galerie. Soubor barevných fotografií, nazvaný Lidé od nás a odjinud, uvedl fotograf 



Ctibor Košťál.  Holubovo dílo – autor je primářem trutnovské psychiatrie, propadlý cestování 
a fotografování v každém případě zaujme. Stejně jako přednášky v Národním domě. 
 Vernisáž hudebně obohatil pražský kytarista Jaroslav Hudec a recitací veršů Jana 
Skácela paní A. Rodrová, pracovnice GMT. 
 
ODS 
 

     
 
 ODS představuje kandidáta na krajského hejtmana Pavla Bradíka 25.10. 
 
Sčítání lidu, domů a bytů 
 
 Pro zajištění sčítání lidu, domů a bytů potřebuje MěÚ 180 spolupracovníků. Práce je 
honorována odměnou 10 – 15 tisíc korun. Sčítání bude 1.3.2001. 
 
Zimní čas 
 
 V neděli 29. října v 03.00 hodin ráno se posouvá čas na 02.00 hodin zimního času –  
o hodinu zpět. 
 
Moderní systém hlasování na MZ 
 
 Nové hlasovací zařízení si 31. října vyzkoušeli na svém zasedání městští zastupitelé. 
Konkrétní postoje si mohou občané (MZ jsou veřejné) sledovat na promítacím plátně. 
(Podrobnosti o tom v kapitole 2.) 
 
Vymáhání dluhů městu ztíženo 
 
 Vymáhání dluhů je pro město nyní velmi složité. Jména neplatičů podle přijatého 
zákona 101 už nemohou zveřejňovat, např. v Radničních listech. I když přijatý zákon  
se nepokládá za dobrý, nutno se s ním smířit.  
 
Matrika 
 
 V říjnu se v Trutnově narodilo 57 dětí, z toho bylo 15 trutnovských (7 chlapců  
a 8 děvčat). Bylo uzavřeno 13 sňatků (z toho 3 delegované z jiných matričních obvodů a jeden 
sňatek byl církevní). V říjnu zemřelo v Trutnově 32 lidí, z toho 17 našich spoluobčanů  



(7 mužů a 10 žen). Do života bylo přivítáno 28 dětí. Při životních jubileích bylo navštíveno 
s dárky 23 trutnovských občanů. 
 
Nezaměstnanost 
 
 K 31.10. se ucházelo o práci na okrese 3 881 osob (míra nezaměstnanosti činila  
5,93 %). V oblasti Trutnova 2 431 osob (62,6 %) s mírou nezaměstnanosti 6,41 %. Mezi 
uchazeči převládali dělníci – 2 169 (55,9 %), ostatní a THP 1 100 (28,3 %), absolventi škol 
361 (9,3 %), vyučenci 206 (5,3 %), mladiství 45 (1,2 %), občané se ZPS 784 (20,2 %). Nově 
bylo evidováno 585 občanů jako uchazečů o zaměstnání. Do zaměstnání nastoupilo 596, 
z evidence bylo vyřazeno 203 uchazečů. Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1 641 
uchazečům o zaměstnání (42,3 % z jejich celkového počtu). Od počátku roku vyplaceno 
42 230 000 Kč. 
 Počet hlášených volných pracovních míst byl 1 068, počet evidovaných uchazečů 
připadajících na jedno volné místo 3,6. Na veřejně prospěšných pracech, organizovaných  
na základě dohod úřadu s obcemi a charitativními institucemi bylo umístěno 63 uchazečů  
o zaměstnání. Do rekvalifikace bylo zařazeno 105 osob. Odborná praxe byla zajištěna  
pro 63 absolventů SŠ a VŠ. S příspěvkem úřadu práce vzniklo 78 nových pracovních míst. 
 V Trutnově samém bylo k 31.X. celkem 1 112 nezaměstnaných, z toho 508 žen. 
Ekonomicky aktivních obyvatel bylo 17 530. Míra nezaměstnanosti činila 6,34 %. 
 
  
 
  
 
 
 

 
  

 
 



„Trutnov očima dětí“ 
 

     
 
 Velmi působivá a nápaditá byla výstava MŠ Novodvorská „Trutnov očima dětí.“ 
(1.11.) 
 
Kulturně-společenské akce v listopadu 
 
 Které kulturně-společenské akce mohli občané navštívit v listopadu. Jejich hlavní 
nabídku přinesly Radniční listy koncem října. 
1.-30.11. Josef Zavřel: Nezapomínky. Výstava v kině Vesmír (připravil DK). 
2.11. Leoš Šimánek: Velkoplošné diashow z cest po západní Kanadě. ND. Pro veliký zájem  
i 3.11. 
5.11. Koncert dětského pěveckého sboru Fantazie. ZUŠ. Nár. dům v 17 hod. 
8.11. Žákovské vystoupení ZUŠ v Trutnově v sále na Krakonošově náměstí. 
8.11. František Nedvěd + Skupina v Nár. domě. Vstupné 235, 215 a 195 Kč. 
9.11. O pejskovi a kočičce – pořad pro mateřské školy. Národní dům, vstupné 20 Kč. 
9.11. Bosé nohy v parku – divadelní předplatné. Hrají L. Zedníčková, M. Zounar, D. Syslová, 
J. Zíma nebo V. Postránecký, M. Suchánek nebo M. Sobotka. Zbylé vstupenky 120 Kč 
v předprodeji v recepci ND. 
11.11. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořádá Klub filatelistů Trutnov. Klub důchodců 
Nivy 7.00 – 11.00 hodin. 
11.11. Zájezd pro rodiče a děti do Prahy na muzikál Sněhová královna. Na programu je  
i návštěva Pražského panoptika. Odjezd v 8.45 od ND. Cena zájezdu 390 Kč. 
13.11. Akademie třetího věku: Svět na prahu 20. století (prof. Dr. Zdeněk Macek). ND. 
13.11. Nebezpečné plísně kolem nás. Přednáška MUDr. Fr. Kaplana. Pořádá Kalifornia 
Fitness a DK. Malý sál ND. Vstupné 25 Kč. 
19.11. S pastelkou a písničkami do pohádky pojďte s námi. Pohádkový čtyřlístek.  
M. Novozámská v kině Vesmír. Vstupné děti 15 Kč, ostatní 25 Kč. 
20.-24.11. Burza zimního sportovního oblečení a vybavení. Pořádá DK. Nár. dům. 
23.11. Vladislav Bláha – kytara, Mercedes Gonzales – tanec. Koncert KPH. KS B. Martinů. 
Vstupné 60, 40 Kč. (Španělská tanečnice, sólistka baletu ND v Brně.) 
27.11. Akademie třetího věku. RNDr. Radko Tásler: Toulky po jižním ostrově Nového 
Zélandu. Pořádá ČČK a DK. 
27.11. Václav Hybš se svým orchestrem a hosty: Vánoční koncert 2000. Vstupné 175,  
140 Kč. 
28.11. Kam čert nemůže, aneb Pekelná pohádka. Pro I. stupeň ZŠ. Vstupné 20 Kč. 
 
 Zábavné rozptýlení nabízí v listopadu Odeon club Poříčí (zároveň už i pozvání  



na Silvestra 2000), Moby Dick na Slovanském náměstí a Diskotéka Horal s erotickým 
programem. 
 

     
 
 (V říjnové Drakiádě – 7.X. na Červeném kopci – zvítězil v soutěži draků Tomáš 
Milata z více než dvaceti účastníků.) 
 
Policista Daniel Šopinec 
 
 Po ročním působení na policejní stanici v kosovském Podujevu se vrátil do Trutnova 
devětadvacetiletý Daniel Šopinec. V Kosovu působil v řadách mezinárodních policejních 
sborů, které do oblasti poslala OSN. Zážitky z pobytu má tristní – lidé se zcela jinou 
mentalitou, infrastruktura země v troskách, problémy s elektřinou a vodou. Rok tady mu stačil 
– na návrat nepomýšlí. V Kosovu pracoval i jako vyšetřovatel – překvapoval ho mj. značný 
počet vražd. Jednou z hlavních příčin násilného jednání je velké množství zbraní mezi lidmi 
(přes stále jejich zabavování). 
 Policejní sbor v Kosovu tvořili policisté ze 40 zemí – spolupráce celkem dobrá, 
problémy s odlišnými zákony. „V Kosovu se vlastně rodí od základů nový stát. Tam 
nefungovalo nic, žádné instituce jako v civilizovaném světě. Dodneska se vše vytváří – 
policie, soudy, vláda.“ Svůj pobyt v Kosovu už prodloužit nechce (byl tu do konce září). Své 
dojmy vyjádřil v Trutnově na schůzi KS. 
 Podle slov okresního ředitele P ČR Trutnova majora Ivana Bílka bude Šopinec 
vzhledem ke svým zkušenostem zařazen do služby kriminální policie. Šopinec je i sportovně 
zdatný – před čtyřmi lety získal titul Mistra republiky v policejním mistrovství karate – 
kumite. 
 
 Třicetičlenná komise z představitelů trutnovských podniků, institucí a města se podílí 
na zpracování strategického plánu rozvoje Trutnova. 
 
Hokejová liga 
 
 Od listopadu začíná nový ročník I. Východočeské hokejové ligy – Trutnov se utká 
s Dvorem Králové. V trutnovském hráčském kádru došlo k řadě změn. „Chceme bojovat  
o finálovou skupinu, i když jsme si vědomi, že to nebude jednoduché,“ vyjádřil se kouč 
Jaroslav Koranda. (A další vývoj to potvrdil.) Série neúspěchů začala už právě se Dvorem 
1.11. výsledkem 2:3. 
 



 O blížící se volby 12. listopadu mezi lidmi přetrvává nezájem – je na minimálním 
zájmu veřejnosti na předvolebních akcích. Přispívají k tomu i nejasné představy, co vlastně 
bude nové správní uspořádání znamenat (nové úřady, více úředníků, vyšší náklady aj.). 
 
Spolupráce SPŠ se společností Infineon 
 
 Zástupci firmy Infineon Technologies Trutnov předali 1.11. žákům SPŠ a SOU 
poloautomat na osazování desek plošných spojů v nově vybudované učebně, kde se rovněž 
nachází počítač, který je součástí celého zařízení. Předání sponzorského daru je pokračováním 
spolupráce obou zařízení. Jak uvedl ředitel školy ing. Bauer, vedení společnosti umožňuje 
žákům školy absolvovat odborný výcvik na pracovišti. Neocenitelné je rovněž to, že firma 
provádí prezentaci nových technologií mezi žáky. 
 
Kamerový systém v plném provozu 
 

     
 
 Slavnostní předání „Kamerového monitorovacího systému pro město Trutnov“ 
proběhlo 3. listopadu v prostorách Městské policie Trutnov. Po zkušební době byl kamerový 
systém P uveden do plného provozu. 
 „Myšlenka na vybudování systému je v Trutnově poměrně stará a teprve finanční 
situace města a současná technika nyní umožnily její realizaci,“ řekl úvodem předání starosta 
Mgr. Ivan Adamec. „Dobré zkušenosti jsou při přímém dopadení pachatele či dokázání jeho 
činu, ale kamery mají hlavní přínos především v prevenci kriminality. Je už prokázáno, že 
zločin se posouvá do lokalit, kam nedohlédnou.“ 
 Funkčnost kamer vysvětlil ing. Rada, zástupce trutnovské firmy, která byla pro 
instalaci systému vybrána. „Kamery monitorují situaci v ulicích v 3600 – otáčejí se kolem své 
osy a vidí i dolů pod sebe. Ten, kdo se na zařízení dívá, nevidí, kam je natočeno.“ 
 „Trutnov má dnes 9 kamer – 2 na Krakonošově náměstí, 1 na objektu OkÚ,  
1 na Slovanském náměstí, 1 u pošty, 1 na Zelené louce, 2 v budově MěÚ, další střeží 
parkoviště za objektem,“ zdůraznil ředitel MP. Počáteční etapa byla zahájena v dubnu, kdy  
se instaloval videoserver a první kamera. Zřízení kamerového systému si dosud vyžádalo  
2,8 mil. korun. „Kamerou jsme například našli a zadrželi na autobusovém nádraží psychicky 
labilního člověka, který se předtím vloupal do bytu a obtěžoval děti. Jindy se podařilo zadržet 
i tři chovance, kteří v Kauflandu ukradli a pak prodávali walkmany na pěší zóně. Kamerovým 
systémem jsme zaznamenali stovky dopravních přestupků. Občané jsou informováni  
o umístění kamer cedulemi a dostanou i informativní letáčky domů.“ (Zneužití monitoringu je 
vyloučeno.) 
 Kamerový systém se osvědčuje i na sídlišti Zelená louka, jehož vybavení, veřejná 
zeleň, zaparkovaná auta se stávalo často terčem vandalů. 



 
 Kamerový systém není podle vyjádření starosty uzavřený – bude dále rozšiřován 
v roce 2001. Zájem projevila i řada podnikatelů při ochraně svého majetku (měli by se podílet 
na rozšíření systému). Kamerový systém zařizuje společnost ADC. 
 
 Zatím co pronájem pozemků na „Šmoulově“ (bývalé autobusové nádraží) je již 
vyřešen – společnost Nákupní park Průhonice, s.r.o., zde hodlá vybudovat multifunkční 
objekt Centrum 2001, pozemek vedle Okresního soudu ještě investora nenašel. Ten je ve 
vlastnictví města u irské společnosti České národní investice. Podmínkou výstavby: realizace 
podzemních garáží. Realizované objekty kompletně přetvoří vzhled této části Trutnova, kde 
vznikne další centrum. 
 
První absolventi OŠ 
 

     
 
 4. listopadu se sešli – po 53 letech – první pováleční absolventi trutnovské obchodní 
školy z roku 1947. Z 32 se jich dostavilo 14 (12 jich už zemřelo). Se zájmem si prohlédli 
školu – našli i svou třídu. Setkání s představiteli MěÚ se uskutečnilo ve Staré radnici, 
navštívili i budovu ZUŠ (kdysi Haasův palác) a Národní dům. A všude se vzpomínalo… rádo 
i srdečně. Setkání obětavě a hezky připravil jeden z absolventů Jaromír Baier. 
 
Společnost Život a zdraví (Adventisté s.d.) 
 
 Společnost Život a zdraví připravila na 4.11. přednášku Mgr. Jiřího Bauera „Vývoj 
vztahů v rodině a jejich důležitost“ v přednáškovém sále církve Adventistů s.d. za nemocnicí. 
(Další akce uvedené společnosti se uskuteční 11.11.. Bude to pokračování velkoplošné 
videoprojekce přednášek ThDr. J. Gerhardta.) 
 
Bridge 
 
 Bridžový oddíl ZPA CZ A si zajistil postup do I. celostátní ligy. Také B tým si zajistil 
postup do II. ligy. 
 
Fotbal 
 
 Divizní fotbalisté na tom dobře nejsou – po 5. listopadu jsou na konci tabulky. 
 
 



Šachy 
 
 Pro šachisty DDM-Loko Trutnov začne nová sezóna už v II. lize. 
 
Škola bruslení 
 
 Škola bruslení byla zakončena 5.11. karnevalem na ledě ZS dětí v maskách  
i bez masek. Po něm následovalo závěrečné bruslení rodičů s dětmi. 
 
 Na 6.11. pozvalo město Trutnov a Klub podnikatelů do malého sálu MěÚ 
provozovatele, majitele a nájemce provozoven v centru města a v přilehlém okolí na setkání 
s komisí cestovního ruchu. 
 
Přijede Jaroslav Drobný do Trutnova? 
 

                                    
 
 Při své návštěvě Londýna se sešel Oldřich Mašek, který mnoho let života věnoval 
sportu, hlavně fotbalu, s legendárním tenistou a hokejistou Jaroslavem Drobným. Ten přislíbil 
při své cestě do ČR navštívit Trutnova a pobesedovat s občany. (Informoval o tom v KS 
8.11.) 
 
 

     
 
 Změna v přednosti v jízdě z České ulice na kruhový objezd. 
 
 
 



Návštěva německého velvyslance 
 
 8. listopadu navštívil Trutnov, středisko Česko-německé porozumění, německý 
velvyslanec Hagen Graf Lambsdorf. Zajímal se především: o aktivity tohoto sdružení,  
o pořádaných akcích, o publikační činnosti i o to, jak se podílí v péči o kulturní památky 
v podkrkonošském regionu. 
 
Kámen – kov – šperk (výstava v MP) 
 

     
 
 V Muzeu Podkrkonoší byla 9.11. zahájena výstava prací studentů Střední 
uměleckoprůmyslové školy Turnov – potrvá do 26.11. Výstava „Kámen – kov – šperk“ 
prezentuje práce studentů této školy – asi stovku exponátů. Je to výběr z maturitních prací, 
které představil Bohumil Skalický, jeden z učitelů turnovské školy. „Kantoři naší školy  
se snaží, aby studenti získali solidní základy kresby, malby a kompozice, protože bez těchto 
základů se umělec – řemeslník neobejde,“ uvedl B. Skalický  při vernisáži. 
 
ČR – Švýcarsko 3:5 
 
 Po dvou vítězstvích nad Finskem (3:2) a Ruskem (6:1) utrpěli mladí čeští dorostenci 
porážku od Švýcarska (ČR 16 – Švýcarsko 16 3:5). Částečnou omluvu prohry mladých 
českých hokejistů bylo, že jejich vedení mělo k dispozici jen polovinu kádru, uvedl trenér ČR 
Karel Najman. Projevila se na nich i únava z hokejových soutěží, protože mnozí z nich jsou 
oporou ve svých klubech. 
 Oba týmy chválily pohostinnost Trutnova – solidní zázemí a příjemné prostředí, které 
jim vytvořil trutnovský hokejový klub. 
 Trutnov – zdá se – se už natrvalo zapsal do kalendáře pro pořádání přípravných 
mezinárodních utkání. I svým vždy plně zaplněným zimním stadionem. 
 
Modernizace nemocnice 
 
 Modernizace Státní oblastní nemocnice zdárně pokračuje – v tento čas dokončují 
dělníci rozvody inženýrských sítí a připravují plochu pro vybudování betonové základové 
desky. (Na ní by na jaře 2001 měla vyrůstat hrubá stavba nového pavilonu, který by měl být 
dokončen v průběhu roku 2002, jak uvedl pro novináře ředitel SON MUDr. Martin 
Limburský.) 
 Dojde i k modernizaci historické budovy nemocnice, která bude s novými operačními 
sály propojena krytými chodbami – podzemními i nadzemními. Předpokládané stavební 
náklady modernizace trutnovské nemocnice se pohybují kolem 300 milionů korun. 



 
BK Loko Texlen 
 
 Cenné vítězství získaly trutnovské ligové basketbalistky 11.11. nad USK Blesk Praha 
(62:59). Hrdinkou zápasu byla Kateřina Jirsová, která dvanáct sekund před koncem dala  
za nerozhodného stavu koš, navíc s faulem. Výkon družstva byl kolektivní, dobře se bránilo  
a skvěle vycházely rychlé protiútoky, pochvalovali si trutnovští trenéři Jan Jahelka a Ivan 
Burkert. (Bylo to letos poslední utkání v Trutnově.) 
 
Historická ohlédnutí KN 
 
 11. listopadu zveřejnily Krkonošské noviny celostránkové historické ohlédnutí  
za desetiletím 1931 – 1940. Spolupodíleli se na něm Josef Farský, Karel Hybner a Antonín 
Just. 
 
SÚS 
 
 Podle vyjádření provozního a technického náměstka Správy a údržby silnic v Trutnově 
Dušana Petříka jsou na letošní zimu připraveni, protože  stát poskytl dostatek finančních 
prostředků. Zásoby posypového materiálu jsou dostatečné. Přirozeně by ale uvítali, kdyby 
první sníh přišel co nejdéle. Ušetřené prostředky by se daly využít na úpravy povrchů 
vozovek. 
 
Volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

     
 
 Mimořádné vydání Radničních listů z 6.11. přineslo vyčerpávající informace k volbám 
do zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které proběhnou 12. listopadu 2000 od 8.00  
do 22.00 hodin. RL přinášejí seznam volebních okrsků a volebních místností – volebních 
okrsků je 36. V Královéhradeckém kraji se volí 45 členů krajského zastupitelstva. 
 Občanská demokratická strana navrhla 50 kandidátů, z toho Dr. Jiřího Vamberu,  
Mgr.  Ivana Adamce a Dr. Jozefa Kochana z Trutnova. Čtyřkoalice (KDÚ-ČSL, Unie 
svobody, Občanská demokratická aliance a Demokratická unie) Dr. Martina Limburského, 
Přemysla Patáka a Ing. Tomáše Voborníka z Trutnova, Koalice politických stran Volba  
pro město a Strana pro otevřenou společnost Mgr. Tomáše Hendrycha a Doc. PhDr. 
Vladimíra Wolfa z Trutnova, Národně demokratická strana Jiřího Prokopa, Republikáni 
Miroslava Sládka Alexandra Rabadžieva a Jaromíra Dřízala z Trutnova, Komunistická strana 
Čech a Moravy Ing. Vlastimila Prouzu a Ing. Zdeňka Horského z Trutnova, Česká strana 
národně sociální Jiřího Brokeše z Trutnova, Česká strana sociálně demokratická Dr. Pavla 



Trpáka, PhDr. Josefa Hűbla, Mgr. Romana Háska z Trutnova, Strana za životní jistoty 
Růženu Linhartovou, Františka Brože, Petru Birkovou, Zdenu Borůvkovou, Zdeňka Martince, 
Jarmilu Novotnou a Vladimíra Binara.  
 A výsledky voleb? ODS získala 14 mandátů (mezi nimi Jiří Vambera), Čtyřkoalice 
(KDU-ČSL, US, ODA a DEU) 14 mandátů (mezi nimi Martin Limburský), KSČM  
10 mandátů (mezi nimi Vlastimil Prouza), ČSSD 7 mandátů (mezi nimi Pavel Trpák). 
 Kraje získají řadu pravomocí z kompetencí ministerstev (funkční období krajského 
zastupitelstva je čtyřleté), na konci roku 2002 přestanou existovat okresní úřady, kraje jsou 
menší než regiony v zemích Evropské unie. Krajů je čtrnáct (čtrnáctým je Praha). 
 Královéhradecký kraj má na svém území nejvyšší české pohoří Krkonoše. 
Ekonomickou výkonností patří mezi průměr. Nezaměstnanost nepatří v ČR k nejvyšší. Rozvoj 
kraje brzdí chybějící dálnice. Chybí plnohodnotné mezinárodní letiště. Krajské město má 
Fakultní nemocnici. Objasněnost trestných činů je tu nejvyšší. Výstavba bytů odpovídá vývoji 
v celé ČR. Průmysl zvedl do června tržby o 17 %. 
 O křesla v královéhradeckém krajském zastupitelstvu se utkalo 461 kandidátů  
na 13 kandidátkách politických stran, hnutí a koalic. Pro 430 tisíc oprávněných voličů bylo  
ve 448 obcích připraveno 936 volebních místností. 
 Nejvíce krajských zastupitelů bylo zvoleno z Hradce Králové – 11. Z Trutnova jsou 4, 
z Náchoda 3, z Rychnova n. Kn. 2, z Jičína 1. Mezi okresy takový rozdíl není – 
Královéhradecko má 13, Náchodsko 9, Trutnovsko 8, Jičínsko 8, Rychnovsko 6. Krajské 
volby však lidi do volebních místností přilákaly jen málo. 
 
Bridžová liga 
 
 Starší dorostenci Trutnova jsou v listopadu až na předposledním místě ligové tabulky. 
Divizní fotbalisté jsou na tom podobně – 13. místo z 16 mužstev. 
 Do I. celostátní bridžové ligy postoupilo družstvo ZPA CZ (Hozda, Vaněk, 
Picmausová, Zachařová, Picmaus). Také v II. lize má Trutnov zastoupení – ZPA CZ B. 
 
Půdní nástavby na Kryblici 
 
 V současné době vzniká půdní nástavba na objektech v Gorkého ulici na Kryblici  
15 bytů. Ty se realizují s pomocí státní dotace a město je v budoucnu nehodlá prodávat. 
„Nástavba pro nás představuje náklady kolem 15 milionů – na domech bude provedena  
i kompletní rekonstrukce,“ uvádí starosta Mgr. Adamec. 
 
Minizoo v ZŠ Komenského (14.-16.XI.) 
 

     
 



 Zajímavou výstavku nabídla veřejnosti ZŠ Mládežnická. Minizoo, které funguje v této 
škole už čtyři roky. K vidění jsou kolekce plazů a exotických hlodavců. Prohlídka je spojena 
s odborným výkladem. 
 
Společnost Viamont 
 
 V polovině listopadu byla dokončena rekonstrukce železničního přejezdu v HSM.  
Je to již třetí opravený přejezd na trati do Svobody, kterou provozuje společnost Viamont. 
 
Mezinárodní nekuřácký den (SZŠ) 
 
 Mezinárodní nekuřácký den (16.XI.) připomněly studentky SZŠ. Ve dvojicích se 
vydaly do ulic Trutnova, aby nabídly kuřákům za cigaretu vitaminový bonbon. Vyměnit  
se podařilo 118 cigaret – předávání bylo spojeno většinou s diskuzí o tomto zlozvyku. Akci 
předcházela výstavka ve škole zaměřená k Mezinárodnímu nekuřáckému dni. 
 
Pivtest 2000 
 

     
 
 Přes stovku zájemců o ochutnávku šestnácti druhů piva se sešlo 18.11. v restauraci  
Na Nivách. Mezi hosty nechyběl starosta města Adamec stejně jako senátor Vlastimil Šubrt. 
Pivtest 2000 ocenili i přítomní zástupci jiných pivovarů – je to v ČR ojedinělá akce. Tu již 
pošesté v Trutnově uspořádal Klub Kopecký. Účastníci se zabavovali doprovodnými 
soutěžemi, videoprodukcí a poslechem country kapely Tendr. Pobavila i pivní štafeta, pití 
piva na čas, držení tupláku piva v předpažení. 
 Uhodnout větší počet druhů piva bylo nad síly účastníků. Nejúspěšnější degustátor 
Karel Ježek jich uhodl ze 16 jen 6. V každém případě Pivtest pobavil v duchu hesla Klubu 
Kopecký „Žijeme proto, abychom se bavili.“ 
 
Historické ohlédnutí KN 
 
 Historii let 1941-1950 v regionu Krkonoš připomenula strana Krkonošských novin  
18. listopadu. Zaplnili ji – stejně jako před týdnem – dopisovatelé Krkonošských novin. 
 
 
 
 
 



BK Loko Konsta Trutnov 
 
 Trutnovští basketbalisté Loko Konsta pokračují dobře v oblastním přeboru a dokazují, 
že jejich návrat do třetí ligy je reálný (porazili Hradec i Pardubice). Vede je hrající trenér 
Čeněk Vašák. 
 
Vánoční osvětlení Trutnova 
 

     
 
 Milým předznamenáním blížících se Vánoc je světelná vánoční výzdoba v centru 
města, instalovaná v polovině listopadu. Ozdobení by se měly dočkat i přilehlé ulice Slezská  
a Farská a Horská až k IPB stejně jako mosty u nádraží a polikliniky. Vánoční osvětlení 
doplňuje (násobí) tradiční už nasvícení kostela, radnice a dalších památek. 
 
Velkoprodejna elektrospotřebičů 
 

     
 
 Obchodní síť města se rozšířila otevřením velkoprodejny elektrospotřebičů v HSM 
naproti Kauflandu 15. listopadu. 
 
 
 
 
 
 
 



Grand prix automodelářů 
 

     
 
 Již 15. ročník soutěže Grand prix o putovní pohár v kategorii modelů A 3 – salón 
proběhl 18.11. na autodráze v bývalém DDM Na Struze. 
  

Černou nedělí byla pro trutnovské ligové starší dorostence (prohra s Pardubicemi 0:6) 
a pro hokejisty HC Trutnov (porážka v Náchodě 4:1). Ani s fotbalem, ani s hokejem to není 
v tento čas vůbec nijak slavné. Nad fotbalem se smutně zamýšlí trenér Josef Valkoun. „V čem 
je příčina… co s mužstvem, které má na to, aby hrálo minimálně ve středu tabulky, udělat.  

Na jaře snad bude lepší.“ 
 
Zástupci ministerstva zdravotnictví v Trutnově 
 
 20. listopadu zavítali do Trutnova náměstci ministra zdravotnictví Ant. Malina  
a Ant. Hlaváček, aby si prohlédli dvě zdravotnická zařízení SON. V doprovodu poslance 
Rostislava Čevely prošli nukleární mediciny a poté diskutovali se zástupci OkÚ a s ředitelem 
trutnovské nemocnice Martinem Limburským o realizované výstavbě v areálu nemocnice. 
Cílem jednání (tohoto i dalších) bylo dokončení modernizace oblastní nemocnice. Zástupci 
ministerstva navštívili v odpoledních hodinách Státní léčebné lázně v Janských Lázních. 
 
Vyhláška o odpadech 
 

     
 
 Vyhláškou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem včetně poplatku za svoz 
se zabývalo 23.11. pracovní zasedání městského zastupitelstva. O připravovaných změnách 
informoval starosta Mgr. Adamec. 



 Hlavním cílem kapitační platby obyvatel (od 1. ledna 2001 26 Kč měsíčně) je čistší 
město. Nový systém zajistí větší ochranu životního prostředí. Z grafu, kterým to starosta 
dokumentoval, je zřejmé, že dosavadním známkovým systémem docházelo k tomu, že velké 
množství odpadu se dostalo jinam – většinou na černé skládky nebo do komínů z kotlů. Lidé, 
aby ušetřili, mnoho odpadu pálili doma a znečišťovali tak ovzduší. A samotný odvoz odpadu 
je propočítán nyní na 22 Kč měsíčně pro jednoho člověka, další 2 Kč se platí za separaci  
a 2 Kč za evidenci systému. 
 Popelnice je možné si od firmy Transport buď zakoupit za 750 Kč nebo pronajmout  
za 150 Kč ročně. Od poplatku za odvoz odpadu jsou osvobozeni např. ti, kteří jsou 
dlouhodobě umístěni ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, zdržují se mimo ČR, 
vykonávají vojenskou službu, jsou vězněni. 
 
 Nedobré 13. místo po odehrání podzimní části divize C nevyvolalo ve vedení FK 
nějaké „zemětřesení.“  Trenéři Josef Valkoun a Miloš Dvořák, hrající asistent, odvoláni 
nebudou. Dostali nadále důvěru, jak v tisku oznámil předseda FK Josef Chráska. 
 
VW Passat 
 

     
 
 24.11. byl představen v autosalonu na Bojišti nový vůz Volkswagen Passat. 
 
Fotovýstava M. Věcheta (GMT) 
 

     
 
 Od 24. listopadu je instalována v Galerii města Trutnova fotovýstava M. Věcheta „Jít 
pod povrch anebo od Indolů po Indii.“ V rámci vernisáže proběhne přednáška Manidhara 
prabhu, žáka duchovního učitele Bhaktivedauty Svanniho Radhupády, hudební vystoupení 



Oldřicha Janoty a vegetariánské pohoštění (prasádam).  Na vernisáž naváže hudební koncert 
v restauraci „U Kousala“ v Trutnově. 
 
Potápěčské centrum 
 

      
 
 Diving Centrum MMV.CZ nabízí zájemcům zimní přípravu na potápěčské zkoušky. 
Příprava zahrnuje 40 hodin praktické a fyzické přípravy, 20 hodin teoretické přípravy,  
4 ponory na otevřené vodě, zapůjčení základní potápěčské výstroje na bazénu. Cena zimní 
přípravy činí 1 500 Kč (nezahrnuje potápěčské ABC – masku, šnorchl, ploutve, půjčení 
vybavení na otevřené vodě, foukání lahví). Prodejna potápěčského vybavení je při zakončení 
uličky Na Vrchu – bývalé věznice. 
 
 Již téměř dva měsíce jsou kradena z oploceného výběhu ve Starém Rokytníku telata – 
bylo jich ukradeno již 15 se škodou 100.000 Kč. Soukromí zemědělci se snaží zabránit dalším 
krádežím ustanovením vlastních hlídek. 
 
Městská knihovna 
 
 S měsíčním předstihem upozorňuje Městská knihovna v Trutnově na uzavření všech 
oddělení MK od 1. do 31. ledna 2001 (rekonstrukce). 
 
 V listopadových Radničních listech se občanům představila Věra Šiková. Byla u zrodu 
Hospodářské komory, kandidovala v komunálních volbách, je členem MZ, pracuje  
ve finanční komisi. Je členem Klubu podnikatelů a pomáhala obnovit tradici vánočních trhů 
na Krakonošově náměstí. Aktivně se zajímá o prodeje bytových domů – sama je předsedou 
bytového družstva. 
 
Otevírací doba o Vánocích a v prosinci 
 
 V listopadu se sešli majitelé a provozovatelé obchodů a podobných zařízení v centru 
města se zástupci trutnovské radnice, komise pro podporu podnikání a cestovního ruchu, aby 
zhodnotili poznatky s prodlouženou otevírací dobou. Přes zatím nepovzbudivé zkušenosti 
(nedostatečný zákaznický zájem) došlo nakonec k dohodě o prodloužení otevírací doby  
i v prosinci. 
 K prodloužené otevírací době by se měly připojit všechny obchody, kavárny, cukrárny 
a další provozovny nejen v centru města. 
 



Soutěž o nejlépe vyzdobenou vánoční výlohu 
 
 I v letošním roce proběhne rozhodnutím MR soutěž o nejlépe vyzdobenou výlohu 
v historickém centru města v době od 10.12. do 24.12. 
 
„České stopy na březích Amazonky“ (S. Fritz) 
 
 28. listopadu byl na programu ČT 2 promítnut hodinový cestopisný a historický 
dokument, nazvaný České stopy na březích Amazonky režiséra Vladimíra Šimka.  
Na dokumentárním filmu s ním pracovala geografka Kamila Broulová.  
 Až do poloviny 20. století platilo, že posledním pramenem Amazonky je řeka 
Maraňon. Její přítok Ucavali je však delší a bohatší na vodu. Trutnovský rodák Samuel Fritz  
se splavil jako první od ústí až k pramenům Amazonky. V roce 1691 pak vytvořil o svých 
poznatcích mapu, vydanou v roce 1707 tiskem. 
 „Pluli jsme podle ní a korigovali změny, ke kterým během 300 let došlo. Myslím, že 
žádná česká řeka není tak důkladně změřená, jak jsme to učinili během expedic Hatun Mayn 
právě my v případě Amazonky,“ uvedl filmař a cestovatel Vladimír Šimek. 
 Ve filmu bylo využito cenných dokumentů, map, rozhovorů s odborníky. Film 
obohacují unikátní filmové záběry přírody z Ekvádoru, Peru, Kolumbie a Brazílie. 
 
Věra Kopecká vicemistryní Evropy v ricochetu 
 
 Trutnov má vicemistryni Evropy. Tohoto významného úspěchu dosáhla Věra Kopecká 
na šampionátu v ricochetu v německé Geře na mistrovství Evropy. 
 Věra Kopecká, bývalá trutnovská tenistka, hraje ricochet teprve rok. Tenis jí zřejmě 
cestu k mistrovskému titulu usnadnil. 
 
Umění texlenských lnářů (výstava v GMT) 
 

     
 



     
 
 28.11. připravila Galerie města Trutnova výstavu „Umění texlenských lnářů“ 
z archivu, sbírek a současné tvorby. Vernisáž výstavy (ta potrvá do 3.1.2000) obohatilo 
vystoupení hudební skupiny Ramblin Rex. 
 Zahájení provedl ředitel galerie PhDr. Karel Shrbený, který mj. řekl: „Výstava je 
mimo jiné příležitostí pro nás, jak vyjádřit Texlenu vděk. Proto mi dovolte ještě jednou 
poděkovat oběma představitelům společnosti Ing. Budovi a Ing. Vikovi, ale také těm, kteří 
s námi trvale spolupracují – paní Brožkové, pánům Tučkovi, Novotnému a Kábrlovi. Ušetřili 
nám hodně prostředků, které jsme mohli použít k rozšiřování svých sbírek. 
 Dlouho jsem přemýšlel, zda bychom mohli svou vděčnost vyjádřit i jinak než jenom 
slovy. Hmotně ji vyjádřit nemůžeme, ale o něco se přece jenom pokusíme. Pochopte to, 
prosím, jako již řečené poděkování vám, kteří jste našimi stálými návštěvníky. 
 Po dobu tohoto zahájení vám na této stěně představíme… už jistě tušíte… ano: 
Čapkův obraz V růžové světnici. Prosím vás jenom, abyste se obrazu nedotýkali…“ 
 Beseda s pohoštěním potom proběhla ve sklepních prostorách galerie. 
 V trutnovské výstavní expozici jsou připomenuti výtvarníci, kteří se po roce 1945 
uplatnili jako tvůrci vzorů a návrhů texlenských výrobků. Byli to Josef Ducháč, ak. malíř, 
pracoval v Texlenu 22 let. Podílel se  na přípravě expozice oceněné na EXPO 58 v Bruselu. 
Dana Holá – Charvátová, ak. malířka, navrhovala v texlenském ateliéru zejména potištěné 
textilie. Vytvořila i několik gobelínů. Malin Bubák kromě práce v texlenském ateliéru 
zanechal i pozoruhodné malířské dílo. Roswita Mikulová – Korbelářová, ak. malířka, 
v texlenském ateliéru začínala svou úspěšnou textilní tvorbu a malbu. 
 
 K historii i současnosti textilní výroby zajímavě promluvili vedoucí pracovníci 
Texlenu Ing. Buda a ing. Vik. 
 
Obraz Josefa Čapka v GMT 
 
 Obraz Josefa Čapka V růžové světnici je nesporně nejcennějším dílem trutnovské 
galerie. Bylo zakoupeno od soukromého sběratele. Obraz je o rozměrech 56x45 cm. Je 
signován vpravo dole „37.Čapek.“ Jeho pravost je doložena. Z vypracovaného posudku 
uvádíme: 
 „Autentický  název V růžovém pokoji je Čapkem zapsán tužkou na rubu slepého rámu 
vlevo nahoře. Obraz byl vystavený na expozici Souborná výstava Dílo Josefa Čapka, obrazy-
kresby-grafika-divadlo v Praze 1946 s nesprávným názvem Dvě ženy s děckem. Jako majitel 
byl uveden dr. Jar. Dvořák z Prahy. Na rubu slepého rámu vpravo je ne dost zřetelný zápis 
tužkou „majetek… Dvořák.“ O původním majiteli Dvořákovi nevíme nic přesnějšího, Snad 
by mohlo jít o soc. dem. právníka z advokátní kanceláře dr. Ivana Dédera v době první 
republiky a manžela slovenské spisovatelky Zuzky Zgurišky (ta podobně jako Čapek 



pobývala v létě v Oravském Podzámku). Vlastníkem obrazu se pak stal dr. J. Borovička 
z Prahy (nahoře na rubu slepého rámu nahoře uprostřed kulaté razítko dr. Borovičky)  
a po konfiskaci pražská Národní galerie. V roce 1992 byl obraz  dr. Borovičkovi restituován. 
 Obraz má v souboru Čapkových olejů z roku 1937 specifické místo, zřejmé zejména 
ve srovnání s námětově blízkým plátnem Muž a žena. Nápadně stroze vážný výraz tohoto 
domácky intimního námětu zřejmě souvisí s významovým zasažením tísní času schylujícího 
se k válečné katastrofě. Motiv hrající si dětské postavičky má specifický význam radostného 
prvku, bez něhož by olej zůstal expresivně ztěžklým vyjádřením. Dětský prvek, uváženě 
zesílený zarůžovělým koloritem (příznačně zdůrazněným přímo v názvu), je ve struktuře 
obrazu akcentem až fatalistické naděje do pozdější budoucnosti.“ 
 
Vyznamenání dárců krve 
 

     
 
 Zlaté Janského plakety dobrovolným dárcům krve předala 29.11. v sále Staré radnice 
primářka transfúzního  a hematologického oddělení Dr. Alena Kvardová. „Vaší krve si 
vážíme a snažíme se s ní dobře hospodařit. Přestože přicházejí stále noví a noví dárci, mnozí 
potřebují, aby jim ten první krok někdo usnadnil. Proto vždy vítáme, když získáte na naši 
stranu i své známé či přátele.“ Dále připomněla, že krev je velice pečlivě hodnocena  
a vyšetřena, čímž mají dárci „na oplátku“ jistotu, že jejich zdravotní stav je dobrý. 
 Novým držitelům zlatých plaket poblahopřál za organizátory akce ředitel Oblastního 
spolku ČČK ing. Ivo Trpkovič. Ke gratulacím se připojili i zástupci zdravotních pojišťoven  
a zástupce starosty ing. Hana Horynová. 
 Čestné ocenění u příležitosti 40 let bezplatného dárcovství krve převzal v závěru 
slavnostního podvečera senátor ing. Vlastimil Šubrt (býval sám dárcem krve a zasloužil se  
o rozvoj dárcovství v okrese Trutnov). Vyznamenána byla MUDr. Alena Kvardová  
a  dlouholetá pracovnice transfúzního oddělení Jaroslava Dufková. 
 Předání stříbrných Janského plaket se uskutečnilo o týden dříve v malém sále MěÚ.  
(O dárcovství za rok 2000 viz v kapitole 10.) 
 
 Policie ČR 
 
 Mimořádného povýšení se dočkal 28.11. na podporučíka trutnovský policista Dan 
Šopinec na poradě pracovníků OŘ P ČR. Policejní ředitel KS ČP Petr Přibyl ocenil Šopincův 
mimořádně zodpovědný přístup při službě v mírové misi v Kosovu. 
 
 
 
 



Klub seniorů 29.11. 
 

     
 
 Na schůzi KS 29.11. pozval předseda Miroslav Šafařík zástupce SZŠ (hovořili o akci 
boje proti kouření), přednostu stanice ČD v Trutnově ing. Tylše (informoval o vzniku 
zákaznického informačního centra na nádraží), Dana Šopince (informoval o službě 
v Kosovu). O problematice odpadů a o změnách platby za jejich odvoz hovořil starosta  
Mgr. Adamec a jeho zástupkyně ing. Horynová. 
 
Klub železničních modelářů – výstava na MěÚ 
 

     
 
 30.11. připravil Klub železničních modelářů ve výstavních prostorách MěÚ zajímavou 
expozici železničních modelů a kolejišť. Návštěvníci (patřil mezi ně i trutnovský starosta, 
který velmi kladně ocenil činnost klubu) mohli obdivovat i kolejiště a modely zahraničních 
firem, zvláště firmy Tillig TT Bahn i řady českých firem, s nimiž trutnovští modeláři 
spolupracují. Výstava je otevřena až do 5. prosince a je i příležitostí k obstarání dárků  
pod stromeček. 
 Velký prostor pro výstavu na MěÚ umožnil poprvé představit větší počet modelů  
a kolejišť. Práce na modelech vyžaduje nejen značnou manuální zručnost, ale i velikou 
trpělivost, zdůraznil mj. vedoucí KŽM Jiří Novotný. 
 
Rekonstrukce městské knihovny 
 
 Městskou knihovnu s regionálními funkcemi čekají velké rekonstrukční změny. 
Oddělení pro dospělé se přestěhuje do přízemí – využity budou prostory bývalého obchodu. 
Nový bude vchod (v přízemí), povinná šatna, výtah do I. patra. 



 Přestavbu provádí firma Bořek. Rekonstrukční práce proběhnou i v 1. poschodí. 
Přístup do knihovny bude bezbariérový. 
 
„Skokan“ na Zelené Louce 
 
 Vzrušení na sídlišti Zelená Louka vyvolal 30.11. psychicky nemocný muž, vyhrožující 
skokem z okna v sedmém patře panelového domu. Jeho počínání nebylo poprvé – 
nepořádkem, hlukem, vyhrožováním ztrpčuje život spoluobčanům. „Skokana“ zklidnila až 
zásahová jednotka z Hradce Králové. (Poslední incident se vlekl dva dny. Po propuštění 
z Kosmonos se bude pravděpodobně situace opakovat, byť třebas v jiné podobě.) 
 
Tip liga čtenářů KN 
 
 30.11. byla slavnostně  zakončena akce Krkonošských novin – premiérový ročník Tip 
ligy čtenářů KN. Na galavečeru v Restauraci GNS v HSM byly předány vítězům hodnotné 
ceny – barevný televizor vyhrál Jan Jebavý z Trutnova. 
 
Stacionář z Palackého ulice na Polskou 
 

     
 
 Koncem listopadu se přestěhoval z bývalého DDM, z Masarykova domu z roku 1925 
Stacionář tělesně i psychicky postižených chlapců a dívek do objektu Střední podnikatelské 
školy na Polské ulici. Po menší rekonstrukci tu má k dispozici klubovnu, dvě dílny – jednu 
s učebnou a další potřebné prostory. 
 
HC Trutnov 
 
 Teprve druhé vítězství získali hokejisté HC Trutnov koncem listopadu, když porazili 
venku Dvůr Králové 4:3. V tabulce ale stále předposlední. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pavlína Škávová 
 

     
 
 V městských sadech, v místech, kde zasahují do areálu SLŠ, byla 31.X. umístěna 
plastika mladé trutnovské sochařky Pavlíny Škávové ve tvaru lusku. Dílo vzniklo na jaře 1999 
za jejího studijního pobytu ve Finsku. Umístění plastiky proběhlo slavnostně – projev ředitele 
SLŠ RNDr. Štycha, troubení lesních rohů, přípitek ve sborovně školy. (Své práce představí 
autorka na výstavě v galerii 9. ledna 2001.) 
 
Matriční události 
 
 V listopadu se v Trutnově narodilo 65 dětí, z toho 18 trutnovských (9 chlapců  
a 9 dívek). Bylo uzavřeno 14 sňatků. Zemřelo 36 lidí, z toho 17 spoluobčanů. (7 mužů  
a 10 žen). Při životních jubileích bylo navštíveno 23 občanů. Oslavena byla diamantová 
svatba.  
Do života bylo přivítáno 17 dětí. Při této slavnosti pomáhají studentky SZŠ – kulturní 
vystoupení obstarávají děti mateřských škol. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Míra nezaměstnanosti v okrese Trutnov již čtvrtý měsíc po sobě klesá. V listopadu  
se oproti říjnu snížila o 1/10 procentního bodu na šest procent. V porovnání s loňským 
listopadem byla nižší o 1,3 procentního bodu. 
 Počet nezaměstnaných v okrese klesl o 45 na 3 836 osob. Nejvíce se snížil počet 
absolventů a vyučenců (o 7 %). Naopak počet nezaměstnaných dělníků se o 1 % zvýšil. 
Prostřednictvím úřadu práce nabídli zaměstnavatelé 1 096 volných míst (proti říjnu o 28 více). 
 Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 48 % evidovaných lidí bez práce. Od počátku 
roku jim bylo vyplaceno 52 mil. korun. 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 



Kam v prosinci za kulturou a zábavou  
 
3.12. Veselení s Barborkou. Zábavné odpoledne pro děti. ND. Vstupné děti 15, ost. 25 Kč. 
 

     
 
5.12. Mikulášoviny. Pořad DK pro děti na Krakonošově náměstí v 16.30 hodin. 
6.12. Koncert po první neděli adventní. Připravila ZUŠ na Krakonošově náměstí. 
7.12. Kovářská pohádka. Pro I. stupeň ZŠ. 
7.12. Musica  bravissimo. Koncert KPH. Koncertní síň B. Martinů. Vstupné 60, 40 Kč. 
8.12. Čertovský country večer. Večerem provází Star West, hraje skupina Jakž Takž. Pořádá 
Dům kultury. Vstupné 20 Kč. 
10.12. Raf a Ňaf v divadle. Pohádkový čtyřlístek. DK. Kino Vesmír. Vstupné 15, 25 Kč.  
11.12. Vánoce s Rafem a Ňafem aneb Koledy s tetami. Pořad pro MŠ. Vstupné 20 Kč. 
11.12. Spirituál kvintet. Pořadatel koncertu DK. Vstupné 195, 175 a 155 Kč. 
11.12. Akademie třetího věku. Předvánoční odpoledne ve 14.30 hod. Pořádá ČČK a DK. 
12.12. První adventní koncert na schodech. Pořádá ZUŠ na Krakonošově náměstí. 
12.12. Jeptišky. Muzikál. Divadelní předplatné. Národní dům, vstupné 120 Kč. 
13.12. Závěť. Audiovizuální pořad společnosti Demati. Pořádá DK. Klub Nivy. Vstupné  
55 Kč. 
15.12.Varhanní koncert. Účinkují Martin Matyska – varhany, Jiří Kábrt – housle. Koncert  
pro SŠ. Kostel Narození P. Marie v 8.30 a 10.00 hodin. Vstupné 20 Kč. 
15.12. Vánoční koncert dětského pěveckého sboru. Pořadatel ZUŠ. Kostel Narození P. Marie. 
19.12. Vánoční divadelní představení. Pořadatel ZUŠ. Divad. sál ve Školní ulici. 
19.12. Orchestrae iuventatis. Pořádá ZUŠ. Koncertní síň B. Martinů. 
20.12. Vánoční divadelní představení. (Opakování pořadu z 19.12.) 
21.12. Musica Antiqua Trutnov. Vánoční koncert v Koncertní síni B. Martinů. Vstup 30 Kč. 
 Ve dnech 15.-20.12. výstava loutek V říši fantazie. Vstupné děti 5, ost. 10 Kč. Kino 
Vesmír hraje denně, kino Hvězda v HSM v pátek a v neděli. 
 Program v Odeon clubu vyvrcholí 31.12. Silvestrem 2000 s Garone. Odeon club 
zavedl novou taxislužbu. Pestrý zábavný program připravil na prosinec i Moby Dick. 
Diskotéka Horal končí v prosinci a zve své příznivce do Ml. Buků. 
 
Bytový dům 02 v HSM 
 
 Nový bytový dům 02 v HSM (výstavbu zajišťuje CZ stavební holding Pardubice, a.s.) 
zatím není kapacitně obsazen. Je třeba získat 40 zájemců. 
 



 Čtvrtý ročník Mikulášského turnaje v křížovém mariáši se konal 2.12. v Klubu 
důchodců Na Nivách. 
 
Old skauti 
 

     
 
 Setkání Old skautů v Trutnově se uskutečnilo 2. prosince. 
 
BK Loko Texlen v Hradci Králové 
 

Odplata i s úroky se povedla trutnovským basketbalistkám v Hradci Králové 2.12.  
Po skvělém výkonu zaslouženě vyhrály 80:61. (Vrátily tak porážku z 1. kola v Trutnově 
73:81). Vítězství dosáhl Trutnov i v hradeckém hledišti – přijel sem bezpočet fanoušků. 

 
Historická ohlédnutí KN 
 
 Historická ohlédnutí Krakonošských novin za období 1961-1970 vyšla 2. prosince 
Zabírají (texty a fotografiemi) celou 18. stranu novin. 
 
Nová vyhláška o odpadech 
 

   
 
 Dne 4.12. byla schválena Zastupitelstvem města Trutnova a od 1.1.2001 vstoupí 
v platnost nová obecně závazná vyhláška města Trutnova „O nakládání s komunálním  
a se stavebním odpadem“ na území města Trutnova.  



 Hlavním důvodem, proč byla tato vyhláška připravena, je snaha, aby bylo naše město 
čistší a aby odpadu, který končí na nesprávných místech, bylo co nejméně. Aby ubylo černých 
skládek, na které je každoročně z městského rozpočtu vyhrazena nemalá částka, ale  
i nepořádku přímo ve městě, většinou u kontejnerů na komunální odpad či v příkopech  
u silnic vedoucích do našeho města. 
 V Trutnově do konce roku 2000 platí tzv. známkový systém, který bude od ledna 2001 
nahrazen plošným paušálním poplatkem. 
 
Vánoční trhy 
 
 Vánoční trhy na Krakonošově náměstí. Na nichž si budou moci návštěvníci nakoupit 
tradiční vánoční i spotřební zboží, probíhají od 4. prosince. 
 
Irský velvyslanec na radnici 
 

     
 
 Velvyslance Michaela Collinse přijal 4.12. na neformální návštěvě starosta Trutnova 
Mgr. Adamec. Setkání se zúčastnil také vedoucí trutnovské pobočky irské firmy Prime Hide 
Ruahri Lannen. Hovořilo se o EU, o podnikání. Hosté navštívili i irskou firmu Prime Hide se 
sídlem v Trutnově. 
 
Životní styl 1. poloviny 20. století (MP) 
 

     
 
 7.12. proběhlo v Muzeu Podkrkonoší slavnostní zahájení výstavy Životní styl  
1. poloviny 20. století. Výstava potrvá do 31.3.2001. Je jakýmsi příspěvkem k přelomu 
tisíciletí. „Vždy se snadněji a objektivněji posuzuje to, co je trochu vzdálené. První polovina 



20. století se hodnotí lépe, protože je to předěl první světovou válkou,“ odůvodnila výběr 
období, z něhož se čerpalo, ředitelka MP Ryšánková. 
 Výstava je průřezem života v Trutnova – ukazuje, jak byly vybaveny domácnosti 
průměrné rodiny. Chce představit návštěvníkům život lidí v různých stylech. Mezi 
vystavenými exponáty (jsou většinou z muzejního depozitáře) je i secesní nábytek, vybavení 
jednotlivých domácností (ať již dekorativními nebo užitnými předměty). K vidění budou  
i ukázky tehdejšího oblečení a doplňků, rukaviček a klobouků. „Výstavou chceme oslavit 
přelom tisíciletí. Příprava expozice byla velmi pracná a náročná. Proto tu bude umístěna až  
do konce března.“ 
 
HC Trutnov 
 
 Trutnovskému hokejovému klubu se podařilo získat posily – tři hráče na střídavý start 
z Hradce Králové. Kteří budou v Trutnově hrát do konce sezóny. Pomohou ale jen 
v nedělních střetnutích (ve středu hraje Hradec zápasy druhé ligy). Budou opravdu posilou 
pro záchranu v soutěži? 
 
Městská knihovna 
 
 I když OkÚ už nebude dále financovat trutnovskou městskou knihovnu s regionální 
působností, město svou knihovnu udrží a potřebně ji finančně zajistí. „Určitě je dobře, že lidé 
do knihovny chodí. Knihy dnes nejsou lacinou záležitostí a zařízení má ve městě a jeho 
kultuře důležité místo. Myslím, že zvýšení poplatku za půjčování knih by nebylo šťastné,“ 
uvedl k situaci starosta Mgr. Adamec. 
 
Halový turnaj v kopané 
 
 Vítězem turnaje v sálové kopané 8. a 9.XII. za účasti 27 celků v tělocvičně  
ZŠ Mládežnická se stal Švéry team, složený z trutnovských divizních fotbalistů. 
  
 

O výhře BK Loko Texlen na Spartě rozhodla čtyři desetiny před koncem Mirka 
Jarchovská 68:67. 

 
Úspěchy plavců TJ Loko 
 
 Trutnovský pětadvacetimetrový bazén byl ve dnech 9. a 10.XII. dějištěm zimního 
mistrovství ČR v plavání mladšího žactva. Domácí oddíl TJ Lokomotiva Trutnov získal 
zásluhou Jakuba Jarkovského tři medaile – dvě stříbrné a jednu bronzovou. (V Písku  
na šampionátu starších žáků získali čtyři medaile, z toho dvě zlaté). 
 V píseckém bazénu vynikl juniorský reprezentant Jiří Kroužek – vyhrál 100 m  
i 200 m prsa. 
 
 Trutnovští hokejisté posílili naděje na záchranu 10.12. vítězstvím nad pátým celkem 
tabulky. Zvítězili v Jičíně 6:1. 
 Velmi dobře si vedou v basketbalové extralize dorostenky BK Loko Texlen (starší 
dorostenky). O víkendu 9. a 10.XII. porazily Aritmu Praha 85:67 a Spartu Praha 125:44. 
 
 



Parkovací boxy na Kryblici 
 
 O připravovaném novém systému garáží na Kryblici informoval na KS ing. Vokatý, 
předseda komise pro výstavbu a rozvoj. Jde o nový systém principu parkování s minimálními 
nároky na zastavěnou plochu. Řidič zajede s autem na rampu, otevřou se automatická vrata  
a systém vyhledá konkrétní garáž. Tím odpadá spousta místa, které jindy zaberou např. 
příjezdové komunikace. V lokalitě Kryblická ulice je na stávajícím nevyužitém parkovišti 
připraveno k výstavbě modulovou konstrukcí 132 parkovacích míst. (Nabídka pro zájemce  
o ně byla zveřejněna v Radničních listech.) 
 
Dokončení komunikace Zahradní Město 
 

     
 
 11. prosince otevřel přestřihnutím pásky starosta města Mgr. Adamec nově 
zrekonstruovanou komunikaci Zahradní Město. Stavbu zajistila trutnovská dodavatelská 
společnost NOR. 
 Komunikace této ulice patřila k nejobtížnějším – ne všichni občané této čtvrti měli  
pro to pochopení. „Stavba byla zahájena na jaře, z počátku jsme počítali s tím, že bude 
provedena pouze plynofikace, ale během výstavby se přišlo na to, že je potřeba udělat 
přeložky všech sítí, které se zde nacházely. Šlo navíc o slepou ulici a při jakékoliv komplikaci 
se stavba víceméně zastavila. Museli jsme komunikaci budovat postupně, a proto došlo  
i ke skluzu v termínu předání. Měla být hotova již v srpnu,“ uvedl zástupce firmy NOR Petr 
Havránek. 
 Zajímavým doplňkem této lokality je zrekonstruovaná stará kašna se lví hlavou, z níž 
bude od jara do podzimu tryskat voda. Jejím zdrojem je městský vodovodní rozvod – je zde 
instalována akumulační nádrž s cirkulačním čerpadlem, vysvětlil Jiří Hýbl, pracovník 
z odboru rozvoje města. 
 Pěkný dojem vyvolává i osvětlení kašny. Pro pěší bude sloužit převážně jednostranný 
chodník. Kompletně nový je kromě provedené kabelizace telefonních sítí a rozvodů vysokého 
a nízkého napětí i rozvod veřejného osvětlení. Oprava 800 m dlouhého úseku přišla  
na 7,5 mil. Kč. 
 
 Ještě 11. prosince nacházejí ti opravdoví houbaři pravé hřiby a podhříbky. 
 
Poslanec Pilip v Trutnově 
 
 11. prosince navštívil Trutnovsko poslanec Parlamentu ČR Ivan Pilip. Ve státní 
oblastní nemocnici ho informoval ředitel MUDr. Martin Limburský o probíhající výstavbě 



chirurgického pavilonu a o problematice financování této akce. Součástí jeho pobytu 
v Trutnově byla i návštěva střední zdravotnické školy a gymnázia. 
 
Aktiv kronikářů 
 

     
 
 12.12. proběhlo ve velké zasedací místnosti OkÚ školení kronikářů a měst okresu 
Trutnov. Hlavní náplní setkání byla dokumentace ke kronice a možnost výměny 
kronikářských zkušeností i problémů. Účast asi poloviční – 30 kronikářů. Obsáhlý úvodní 
referát přednesl ředitel Státního okresního archivu Roman Rejl, který mj. uvedl: „Rádi 
bychom se s kronikáři setkávali i vícekrát za rok, třeba i neformálněji a v přátelštější 
atmosféře, než dosud, a tak je naším cílem uspořádat třeba výjezdní zasedání třeba na Kuks 
nebo do žacléřského či rtyňského muzea. 
 SOkA by chtěl obnovit i kronikářskou soutěž. „Dříve (do roku 1990) se pořádala 
běžně a stala se určitou prezentací práce obětavých lidí. Chtěli bychom na tradici navázat  
a pak představit veřejnosti kroniky např. v MP nebo v budově OkÚ.“ 
 
 Lidé, kteří vykonají řidičské zkoušky do Vánoc, průkazy dostanou. V lednu bude už 
situace komplikovaná – chybí prováděcí vyhláška k silničnímu zákonu, učebnice, nové testy. 
Majitelé autoškol jsou z toho nešťastni. 
 
Koncert 4-koalice 
 

     
 
 Adventní koncert 13.12. v kostele Narození P. Marie v podání Martina Matysky  
a komorního souboru Musique de Choteau z díla G.F.Händela,, H.Purcella, A.Corelliho, 
J.S.Bacha, W.A.Mozarta a S.Scheidta připravila 4-koalice okresu pro veřejnost. Zúčastnilo  
se ho 31 osob. 



 
 Pohár a pět medailí vybojovali závodníci SK Karate Trutnov na mezinárodních 
závodech „North Bohemia“ v Ústí n.L. za účasti 210 startujících z pěti zemí. 
 
Zrušení Školské agentury 
 
 Školská agentura (pracovala od prosince 1994 – ředitelka Jana Vízdalová – bude 
koncem roku 2000 zrušena vzhledem k zániku školských úřadů. Nahradit ji má Compel, s.r.o., 
se zaměřením na oblast výpočetní techniky, poradenství, servis a služby. V době svého trvání 
proškolila ŠA na 2000 učitelů ročně. 
 
V říši fantazie (výstava loutek v ND) 
 

     
 
 Zdařilá byla výstava tradičních i netradičních loutek a loutkových scén paní Evy 
Jasenské z Hostinného v Národním domě od 15. do 20.XII. Zpestřena byla krátkými 
pohádkovými příběhy paní Evy. Expozice nesla označení V říši fantazie. 
 
 V Trutnově bude i nadále (v souvislosti s novými silničními zákony) prováděn výdej 
řidičských průkazů v dosavadních prostorách OkÚ a stejnými pracovníky. Vše však už 
zastřeší OkÚ v Trutnově, nikoliv Policie ČR. Záležitosti státního občanství, matrik, 
přestupků, občanských průkazů a pasů bude možno projednat v jednom areálu. 
 
Box 
 
 Šesti vítězství dosáhli v prosinci boxeři TJ Loko v oblastní soutěži v Jičíně. Zajímavé 
vystoupení má za sebou trutnovský boxer Kubec, který v prvním kole prohrál s českou 
pornohvězdou Robertem Rosenbergem z Trutnova. 
 
BK Loko Texlen 
 

Ligové basketbalistky Trutnova nečekaně (a zbytečně) prohrály s Hradcem Králové 
56:65. 

 
HC Trutnov 

 
HC Trutnov získal 17.12. cenné vítězství nad Náchodem (4:3). 
 



Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
 
 Ustavující zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje proběhlo 19.12. Prvním 
hejtmanem se stane dosavadní přednosta OkÚ a lídr kandidátky ODS Pavel Bradík. Trutnov 
má 4 zástupce v krajském zastupitelstvu – MUDr. Jiřího Vamberu (ODS), MUDr. Martina 
Limburského (US), Ing. Vlastimila Prouzu (KSČM) a MUDr. Pavla Trpáka (ČSSD). 
 
Pastorely v KS B. Martinů (ZUŠ) 
 
 K předvánoční pohodě připravila ZUŠ na 19.12. koncert Komorního orchestru – zazní 
pastorely starých českých mistrů J.J.Ryby, T. Skřivánka a T. Koutníka. Komorní orchestr 
vede Jana Hylská, sólistky Eva Matoušková a Vlasta Kundrtová. 17.12. hraje Krakonoška 
koledy na Krakonošově náměstí. 
 
 Trutnovské ligové basketbalistky se poprvé v historii dostaly do semifinále turnaje 
Českého poháru. 
 
HC Trutnov 
 
 V základní části regionálního hokeje (oblastní soutěž) skončil HC Trutnov  
na předposledním místě tabulky, před Náchodem. Boj o udržení ve Východočeské lize nebude 
vůbec snadný. 
 
Nové parkoviště U Studny 
 

     
 
 20.12. otevřel trutnovský starosta nové rozsáhlé parkoviště u ulice Na Struze  
pod bývalou porodnicí. Parkovací kapacita okresního města se zvýší o dalších 125 míst  
pro osobní auta a o 6 míst pro autobusy. Možnost zaparkování tu najdou i tělesně postižení 
občané. 
 Nové parkoviště vybudovala firma NOR. Její pracovníci narazili přitom  
na středověkou studnu z 16. století, která bude zachována jako historická památka. Obložena 
pískovcem, zakryta ozdobnou mříží, vestavěné osvětlení – velmi pěkně oživuje nové 
parkoviště, jehož používané označení „u bývalé porodnice“ najisto vytlačí případnější 
označení U Studny. Ta svým zakomponováním do stavby je zajímavou dominantou tohoto 
místa před někdejší branou při vyústění dnešní Palackého a Havlíčkovy ulice. 
 Parkoviště má zámkovou dlažbu, která snese poměrně náročný budoucí provoz. Má 
jeden výjezd a vjezd, vstup pro pěší sem tvoří zakryté schodiště. K vybavení parkoviště patří  



i dvě veřejné  chemické toalety. Zpoplatnění zajistí parkomaty. Počítá se i s instalací kamer 
městské policie. 
 Objevená a obnovená studna (ještě před sto lety bylo v Trutnově na 200 studní) 
výrazně zatraktivní parkovací plochy, jejich zřízení financovalo město ze svého rozpočtu 
vynaložením 6,5 mil. korun.  Historická studna je nesporně dominantním a stylově vhodným 
prvkem těchto míst. Zčásti zasypaná studna je 25 m hluboká. 
 
 

      
 
 Vánoční pohodu Trutnova pomáhali vytvářet i žáci ZŠ živým Betlémem u pošty  
na Svatojanském náměstí – několik dnů před Štědrým dnem. 
 
Vánoční výzdoba (soutěž) 
 
 21. prosince schválila MR výsledky soutěže o nejlepší vánoční výzdobu výlohy 
v historickém centru města: 1. místo Obchod Ellen v Bulharské ulici (5000 Kč), 2. místo 
Papírnictví pí Matějkové, Řeznictví p. Šrola a Slaměnka v Jihoslovanské ulici (všechny  
po 4000 Kč). Odměnu 4000 Kč za vánoční výzdobu domu čp. 12 v Havlíčkově ulici získal  
p. Zlesák. Uznání a poděkování patří ZŠ M. Gorkého. (Letos byla vánoční výzdoba Trutnova 
zase o poznání lepší než loni.) 
 
Předání kroniky a fotokroniky v městské radě 
 

     
 
 Na zasedání MR 21.12. předali kroniky Trutnova kronikář Antonín Just a fotokronikář 
Karel Hybner. Oběma vyslovila MR upřímné poděkování. 
 42. svazek trutnovské kroniky za rok 1999 v rozsahu 530 stran (spolu s předchozími 
41 svazky představuje celkem 15 039 popsaných stran) zachycuje dění města, jeho převratné 
proměny ve věcech i lidech ve všech oblastech života. Děje se toho v Trutnově hodně. 



Dokumentuje to i fotokronika s 1 717 barevnými fotografiemi na 139 listech stejného formátu 
jako kronika (40x50 cm). 
 Veřejnost si mohla kroniku i fotokroniku prohlédnout 9. a 10.IX. ve Dnech 
evropského kulturního dědictví ve Staré radnici. 
 
Schválení rozpočtu 
 
 Rozpočet města na rok 2001 schválilo zastupitelstvo města 21.12. Také úpravy 
rozpočtu města pro rok 2000 včetně dodatku. 
 
Úspěchy trutnovských sportovců 
 
 Konec roku je příležitostí k bilancování i pro sportovce. Dařilo se např. trutnovským 
kanoistům, kteří měli oporu především v Aleši Markovi (1. místo v KIM na mistrovství ČR 
akademiků). Na první příčku regionálního přeboru družstev se vyšvihli šachisté z HSM. 
Veliká pokrok zaznamenal po podzimní části druhé ligy ženský fotbalový klub – v horní 
polovině tabulky. Nejlepší tenistkou trutnovského okresu je Petra Hynková z TJ Loko. Dobře 
si vedou ligové basketbalistky – na mezinárodním turnaji v Jelenie Góře z osmi startujících 
čtvrté. Na přeboru Prahy ve sportovním lezení školní mládeže si úspěšně vedli žáci  
ZŠ Komenského. (O úspěších plavců, karatistů a ostatních sportovců na jiných místech 
kroniky a fotokroniky.) 
 
 30. prosince zveřejnily Krkonošské noviny celostránkové připomenutí odcházejícího 
dvacátého století – uplynulých sto let města Trutnova ve fotografiích. 
 
Prosincová nezaměstnanost 
 
 Základní charakteristiky vývoje zaměstnanosti v okrese Trutnov a ve městě Trutnov 
k 31.12.2000. 
 O zaměstnání se ucházelo 3 898 osob, z toho v oblasti Trutnov 2 456 (63 %) s mírou 
nezaměstnanosti 6,47 %, oblast Dvůr Králové 936 osob (24 %) s mírou nezaměstnanosti  
6,38 %, oblast Vrchlabí 506 osob (13 %) s mírou nezaměstnanosti 3,93 %. Z celkového počtu 
bylo 2 289 dělníků a 799 občanů se ZPS. Žen 1 832 (47 %) a mužů 2 066 (53 %). 
 V prosinci bylo nově evidováno 498 osob jako uchazečů o zaměstnání. Do zaměstnání 
jich nastoupilo 321. Proti stavu na konci roku 1999 byl počet evidovaných uchazečů nižší  
o 585 osob, míra nezaměstnanosti se v průběhu roku snížila z 6,85 na 5,95 %. Hmotné 
zabezpečení bylo vyplaceno 1 645 osobám (42,2 % z jejich celkového počtu). Od počátku 
roku vyplaceno 56,481.000 Kč. Na veřejně prospěšných pracích umístěno 61 uchazečů,  
do rekvalifikace zařazeno 38. 
 V Trutnově se koncem roku 1998 ucházelo o zaměstnání 1 100 osob (6,27 % míra 
nezam.), koncem roku 1999 1 355 (7,73 %) a koncem roku 2000 1 142 (6,51 %). 
K 31.12.2000 to bylo v Trutnově z uvedeného počtu 488 žen. Počet ekonomicky aktivních 
obyvatel 17 530. 
 
 
 
 
 
 



Vánoční trhy 
 

     
 
 Vánoční trhy, vánoční strom a vánoční osvětlení centra výrazně vytvářely v prosinci 
blížící se svátky. Slavnostní zahájení trhů bylo spojeno s mikulášskými radovánkami. 
Kulturní vystoupení zaplní i další předvánoční čas (Ice Protection). Náměstí je příjemně 
ozvučeno – zní tu koledy. 
 
Silvestr 2000 
 

                      
 
 Silvestrovské oslavy se proti loňskému roku, kdy byl na Krakonošově náměstí 
zajišťován velký program, poněkud zredukují (je tomu tak i v jiných městech). 
Pravděpodobně po loňské zkušenosti, že lidé přijdou vítat Nový rok do centra až těsně  
před jeho příchodem. Hodinu před půlnocí bude hrát reprodukovaná hudba. O půlnoci přivítá 
starosta Mgr. Adamec s občany nové tisíciletí přípitkem a ohňostrojem. 
 Upřímné přání všeho dobrého všem občanům města popřál starosta z místa pod 
radničním obloukem. Společně se odpočítaly poslední vteřiny starého roku, století a tisíciletí. 
A potom už šampaňské a ohňostroj, odpalovaný z ohrazeného prostoru u kašny. 
 
 Do náročné pracovní směny po silvestrovské noci nastoupili ráno 1.1.2001 
zaměstnanci Technických služeb, aby dali město do pořádku. Jen na Krakonošově náměstí 
zaplnil odpad tři kontejnery – ve městě ho bylo dále nejvíc u Odeonu v Poříčí, u restaurace  



U Kousala v HSM a u hostince U Kopeckých. 
 Silvestrovská noc a vstup do nového roku 2001 se obešel prakticky bez zásahů 
policejních hlídek a hasičů. Razantní oslavy přinesly jen stížnosti některých občanů na rušení 
nočního klidu petardami a rachejtlemi. Ale to by nebyl ani Silvestr. 
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