
1.Významné události v životě města v chronologickém sledu 
 

Vstup do nového roku 2001 
 
Při vstupu do 3. tisíciletí popřáli všem občanům Trutnova v Radničních listech hodně 

zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v práci i soukromém životě starosta města Trutnova Mgr. Ivan 
Adamec, zástupci starosty Ing. Hana Horynová a Mgr. Tomáš Hendrych a tajemník MěÚ 
Trutnov Bc. Zdeněk Nýdrle a všichni zaměstnanci MěÚ Trutnov. 

Představitelé města zároveň poděkovali za práci vykonanou ve prospěch Trutnova a jeho 
občanům členům zastupitelstva a rady města, členům komisí i všem ostatním, kteří  
se na rozvoji našeho krásného města podíleli. 

Do velkého sálu MěÚ pozvalo vedení města své zaměstnance k oficiálnímu zahájení 
prvního pracovního roku třetího tisíciletí. Na nový způsob práce si již úředníci za uplynulé 
dva roky zvykli. „Vztahy mezi vedením města a zaměstnanci jsou na nebývalé úrovni, a to 
přesto, že se nároky zvyšují,“ uvedl tajemník MěÚ, který je tu zaměstnán od roku 1992. 

 
Nadcházející rok označila Ing. Hana Horynová jako rok velkých investic. Jde např.  

o výstavbu tří kruhových objezdů u Primy, Delvity a Kauflandu, o výstavbu nového mostu  
u nádraží, který spojí ulici Úpské nábřeží s ulicí Československé armády, o pokračování 
rekonstrukce a dostavby Základní školy Komenského, o výstavbu parkoviště u hřbitova  
pro 70 osobních aut a tři autobusy, o stavbu mostu u zimního stadionu, o rekonstrukci střešní 
krytiny zimního stadionu, o výstavbu skateboardového hřiště na Zelené louce, o výstavbu 
hřišť na Kryblici, pokračovat se bude v projektech na rekonstrukci sportovního areálu 
stadionu Osvobození, jedná se o pokračování domovní nástavby na Kryblici, výstavbu 
bytového domu 02 na Zelené louce. Ve více než půlmiliardovém rozpočtu města jsou i další 
zajímavé položky – čistota města, provoz veřejného osvětlení, údržba komunikací, provoz 
škol a další zlepšení vzhledu města. Je toho připraveno na rok 2001 mnoho. 

 
Klub seniorů 

 
Deset let činnosti má za sebou Klub seniorů Trutnov, který se stal nedílnou součástí života 

města. V provolání k novému roku, podepsaném předsedou Miroslavem Šafaříkem bylo 
zdůrazněno: „Nehledejme kolem sebe jenom samé nedostatky, ale važme si toho, že žijeme  
a že se všichni můžeme podílet na tom, aby se nám všem ve vzájemné shodě žilo dobře v naší 
republice, ale hlavně v našem městě.“ 

Klub seniorů uskutečnil v roce 2000 šestnáct schůzí, zajímavých besed a setkání, které 
napomohly k lepšímu informování o životě města. Mezi seniory přišli např. ing. Šmíd, ředitel 
Úřadu práce, Lubomír Šorm, náměstek přednosty OkÚ, paní Skalská z okresního archivu,  
ing. Trpkovič, ředitel ČČK, ředitelé základních škol Trutnova, ing. Rufer, ředitel firmy BAK, 
Milada Ryšánková, ředitelka muzea, senátor ing. Šubrt, Tomáš Břeň, ředitel sportovních 
zařízení TJ Loko, Dr. Martin Limburský, ředitel nemocnice, ing. Jaroslav Semerák, ředitel 
Lesů a parků, ředitelka městské knihovny paní Maršíková, Mgr. Ticháček, ředitel firmy 
Transport, paní Heršálková ze společnosti Most k životu, ing. Tylš, přednosta stanice ČD, 
kriminalista Dan Šopinec. Velmi dobrá byla spolupráce s představiteli městské i státní policie. 
Dvanáctkrát se zúčastnil jednání KS starosta Mgr. Adamec, osmkrát i ing. Horynová. Přišli  
i členové rady MUDr. Jozef Kochan, MUDr. Jiří Vambera, členové městského zastupitelstva 
Vladimír Holubec a ing. Miroslav Kolman (ten chodí pravidelně). 

Zástupci KS uskutečnili i prohlídky škol, muzea, okresního archivu. V plánu mají 
návštěvy dalších trutnovských pracovišť. Činnost Klubu seniorů je ke prospěchu města  



i všech jeho občanů. Velkou zásluhu na tom má předseda KS Miroslav Šafařík (od roku 
1991). 

 
Inforecepce 

 
Již skoro půl roku poskytují pracovníci MěÚ občanům potřebné služby v inforecepci 
v přízemí budovy proti hlavnímu vchodu. Otevřena byla 9. srpna 1999. Od té doby prošlo 
podatelnou na deset tisíc písemností, bylo provedeno na 2000 ověření podpisů aj. Inforecepce 
dobře slouží svému účelu a využívá jí stále více občanů. 

 
Zdražení vodného a stočného 

 
Od 1. ledna 2001 zdražila a.s. Vodovody a kanalizace (VAK) Trutnov ceny vodného  

a stočného o 8,1 % na celkových 26,42 Kč za m3 dodané a odkanalizované vody. Důvodem 
nárůstu ceny je podle ředitele VAK Jaroslava Vrběckého inflace a zdražení surové vody 
nakupované od Povodí Labe, dále nutnost dokončení rekonstrukce čistírny odpadních vod 
v Bohuslavicích. VAK Trutnov zásobuje vodou asi 35 000 občanů. 

 
První děti roku 2001 

 
Prvním občánkem, který se v prvním roce třetího tisíciletí narodil v nové trutnovské 

porodnici (z roku 1999) je chlapec Jan Janata. Na svět přišel šestadvacet minut po zahájení 
nového roku. Měřil 50 cm a vážil 3 420 gramů. Ve 3,46 minut se narodil další kluk Jaroslav 
Čečetka (46 cm, 2 830 gramů), třetím novorozencem byla Karolína Šprincová v 7,49 minut. 
Měřila 50 cm a vážila 3 100 gramů. 

V prvním týdnu roku 2001 se narodilo 16 dětí, převážně chlapců. 
 

Kulturní nabídka na leden 
 

Kulturní nabídka Radničních listů, zveřejněná s předstihem už v prosinci 2000, byla tradičně 
bohatá. Zahrnovala: 
1.-31.1. Výstava fotografií Jiřího Kulta v kině Vesmír. Pořadatel DK. 
8.1. Akademie třetího věku: prof. Zd. Trnka „Z české literatury.“ Pořadatel ČČK a DK.  
Nár. dům ve 14,30 hodin. 
9.-23.1. Výstava olejových maleb Michala Kučery. Pořadatel Galerie Lada. 
9.1.-3.2. Paulina Škávová, Jiří Grus: Výstava kreseb, plastik a obrazů. Pořadatel Galerie města 
Trutnova. 
11.1. Divadlo Járy Cimrmana „Cimrman v říši hudby.“ Pořadatel DK. Národní dům  
v 19,30 hodin. Vstupné 235, 215 a 195 Kč. 
17.1. IV. žákovské vystoupení. Pořadatel: ZUŠ. Haasův palác v 18,30 hodin. 
17.1. Klavírní koncert: Večer klasických sonát (Mozart, Beethoven) v podání Františka Jirky. 
Pořadatel: firma CMS, a.s. Trutnov, v hotelu Bohemia v 19.00 hodin. 
18.-27.1. Trutnov na přelomu tisíciletí. Výstava fotografií ve Staré radnici. Pořadatel: Město 
Trutnov a Dům kultury. 
18.1. Lenka Filipová – flétna, Jan Niederle – klavír. Koncertní síň B. Martinů v 19.30 hodin. 
Akce KPH, pořadatel Dům kultury. Vstupné studenti 45, ostatní 65 Kč. 
20.1. Zimní radovánky aneb Cesta na severní pól. Zábavné odpoledne pro děti na Bojišti  
od 14.00 hodin. Pořadatel DK, vstup zdarma. 
21.1. Pohádky k narozeninám. Pohádkový čtyřlístek. Kino Vesmír v 15 hod. Pořadatel DK, 
vstupné děti 15 Kč, ostatní 25 Kč. 



22.1. Akademie třetího věku: Historie Hradce Králové (Mgr. Jan Jakl). Pořadatel ČČK a DK. 
Národní dům ve 14,30 hodin. 
23.1. Nebojte se Turecka. Beseda ing. Marka Skalického s diapozitivy. Malý sál Nár. domu 
v 19.00 hodin. Pořadatel DK, vstupné 35 Kč. 
24.1. Nebojte se strašidel. Pořad pro MŠ a 1. st. ZŠ. Nár. dům v 8.30 a 10.00 hodin. Pořadatel 
DK. Vstupné 20 č. 
24.1. Jan Nedvěd + Příbuzní. Koncert v ND v 19.30 hod. Pořádá DK. Vstupné 135, 115,  
95 Kč. 
25.1. Sousedka. Divadelní předplatné. ND v 19.30 hod., pořádá DK, vstupné 120 Kč. 

 
Lednové plesy a taneční zábavy v Nár. domě: 
12.1. Zimní country večer. Star West a skupina Pěna. ND ve 20.00 hodin, pořadatel DK, 
vstupné 50 Kč. 
19.1. Ples římskokatolické církve v Nár. domě ve 20.00 hodin. 
20.1. Ples sanatoria Dr. Bílka v Nár. domě ve 20 hodin. 
26.1. Ples atletů. Národní dům ve 20.00 hodin. 
27.1. Divadelní ples. Téma: Ruská ves (od Mrazíka po současnost). Nár. dům ve 20.00 hodin. 
Pořádá DK, vstupné 120 Kč. 
 

               
 

       
 

Kino Vesmír hraje denně. Vstupné kolem 50 Kč – i v kině Hvězda v H. St. Městě, které 
hraje jen v pátek a v neděli (pohádky se vstupným 18 Kč). 

 
 
 



Předsevzetí atletů 
 
Novoroční předsevzetí atletů TJ Lokomotiva Trutnov (nový rok zahájili na trutnovském 

stadionu Novoročním vrhačským trojbojem – za mrazu po dvě hodiny: Zachování druhé ligy 
žen, postup mužů z oblastního přeboru do druhé ligy, u mládeže nominace deseti jednotlivců 
na mistrovství ČR a postup jednoho družstva do celostátního finále Kinderolympiády v Praze. 

 
Nový silniční zákon 

 
Od 1. ledna 2001 je v platnosti nový zákon o provozu na pozemních komunikacích. 

Povolená rychlost na silnicích se nemění – v obci 50 km/h, řidiči nelze na místě zadržet 
řidičský průkaz, chodci mají na značených přechodech absolutní přednost, je zakázáno 
používání mobilního telefonu při řízení, vozidla musí mít v zimním období při jízdě 
rozsvícená světla, pro cyklisty do 15 let povinnost používat na silnici první třídy ochrannou 
přilbu,povinnost pro děti do 12 let cestovat autem pouze v autosedačce. Ale i chodci musí 
respektovat určitá pravidla. 

 
Podpora města kultuře a sportu 

 
Nejpozději do 31. ledna musí být na finanční odbor MěÚ předloženy žádosti o finanční 

příspěvky pro rok 2001 na činnost sportovních oddílů, TJ, kulturních souborů apod. 
 

Změna systému úhrady sběru odpadu 
 
Od 1. ledna 2001 se v Trutnově mění systém úhrady sběru a zneškodňování komunálního 

odpadu podle vyhlášky schválené zastupitelstvem města 4.12.2000. 
Všichni vlastníci nebo správci budov či nemovitostí musí do 31.1. vyplnit a předat  

na finanční odbor MěÚ seznam všech osob, které užívají objekt k bydlení po dobu delší než 
tři měsíce. Vyplněné tiskopisy jsou podkladem pro vypočtení poplatku za svoz komunálního 
odpadu, který se od 1.1.2001 hradí kapitační platbou ve výši 26 Kč za měsíc. Známkový 
systém byl zrušen. (Bližší údaje ve 3. kapitole kroniky.) 

 
Zledovatělé cesty 

 
Začátek ledna překvapil namrzlými vozovkami a chodníky. Silničáři měli napilno. Ledový 

povrch na trutnovských silnicích se podílel v první dva dny nového roku na řadě dopravních 
nehod. Pršelo při teplotě pod nulou. Do boje s námrazou museli vyjet silničáři s posypovými 
vozy i několikrát za den. 

 
Rekonstrukce městské knihovny 

 
Vzhledem k prováděné rekonstrukci městské knihovny (v přízemí už dříve úpravy pokročily) 
dojde k jejímu uzavření do konce ledna. Knihovnice zatím provádějí rozsáhlou inventuru 
všech svazků knihovny. 

 
 
 
 
 



Galerie města Trutnova 
 

Výstava fotografií Martina Věcheta v galerii města Trutnova potrvá až do 3. ledna 2001. 
Autor se vydal s poutnickou holí po Indii, aby ji zachytil především ve sférách duchovního 
života. 

V uvedený den skončí i výstava Umění texlenských lnářů. 
 

Divizní fotbal 
 
3. ledna odstartovali divizní fotbalisté přípravu na jarní sezónu. Jejich první herní 

prověrkou bude halový  turnaj Olympie Hradec Králové. 
 

Den otevřených dveří na SZŠ 
 
Střední zdravotnická škola v Trutnově připravila na sobotu 6. ledna dopoledne Den 

otevřených dveří pro zájemce o studium všeobecná sestra, ošetřovatel a ošetřovatelka. Kromě 
informací o studiu se nabízí i prohlídka školy včetně odborných učeben. 

 
Úspěch basketbalistek 

 
Úspěšně vkročily do nového roku ligové basketbalistky Loko-Texlen výhrou v Brně 3.1. 

nad Královopolskými 90:55 a ve Strakonicích 6. ledna 75:73. 
Dobře si vede i nováček extraligy starších dorostenek v nejvyšší soutěži. Z deseti zápasů 

prohrál jen třikrát s favorizovanými soupeři. Své úspěchy korunovaly 6.1. výhrou 73:63  
nad úřadujícím mistrem Gambrinus Brno. Den předtím zdolaly Blansko 85:66. 

 
V boji o záchranu vydřeli bod trutnovští hokejisté VČL remizou s Litomyšlí (3:3). 
 

Klub seniorů 
 

     
 

První lednová schůze Klubu seniorů 8.1. měla slavnostní ráz. Zúčastnilo se jí vedení 
města v čele se starostou Mgr. Adamcem. Pohoštění zajistilo město, které si váží práce 
seniorů. 

 
 
 
 



Výstava sochařky P. Škávové a malíře Jiřího Gruse v GMT 
 

     
 

Výstavní činnost roku 2001 zahájila Galerie města Trutnova představením mladých 
umělců, čtyřiadvacetileté Paulíny Škávové (její sochařské studie zpracovávají témata ptačích 
holátek, nenarozených či sotva narozených dětí) a dvaadvacetiletého Jiřího Gruse (upoutal 
klasickou technikou malby a velkými formáty svých obrazů, realistickým propracováním). 
Vernisáže 9. ledna 2001 se zúčastnilo vedení města Mgr. Ivan Adamec, místostarostové  
Ing. Hana Horynová a Mgr. Tomáš Hendrych. (Výstava potrvá do 3. února.) 

S pracemi P. Škávové se setkávají občané Trutnova jednak v městském parku, jednak  
na budově gymnázia (busta prof. Jaroslava Procházky) i uvnitř (busta prof. Zdeňka Víta). 

 
Výstava M. Kučery 
 

     
 

V prodejní galerii Lada zahájil týž den výstavu svých obrazů devatenáctiletý Michael 
Kučera. Jeho hlavním inspiračním zdrojem je Salvador Dali. (Výstava potrvá do 23. ledna.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Most k životu 
 

     
 

9. ledna zahájilo rekvalifikační středisko společnosti Most k životu týdenní seminář  
pod názvem Účtování rozpočtových, příspěvkových a neziskových nevládních organizací. 
(Ve spolupráci s Úřadem práce.) 

 
Přepadení v CK Klíč 

 
Vzrušení do života města vnesl 10. ledna kolem 17. hodiny muž s pistolí a s kuklou  

na hlavě, který vtrhl před zavírací dobou do cestovní kanceláře Klíč v Havlíčkově ulici  
a dožadoval se vydání peněz. Nedočkal se však, zazmatkoval, uzavřel pracovníky v zadní 
místnosti CK a včas zmizel. Pachatelé byli dva (přivolaná policie je už nezastihla) – komplic 
čekal venku. 

 
Pedagogické centrum 

 
V budově OkÜ zahájilo činnost jedno ze čtyř detašovaných pracovišť královéhradeckého 

Pedagogického centra. Jeho náplní je vzdělávání pedagogických pracovníků z různých typů 
škol. Tuto činnost dosud obstarávala Školská agentura, která byla k 31.12.2000 jako školské 
zařízení zrušeno. Jednou z prvních akcí je Inspekce na školách, která se uskuteční 12.2. v aule 
SLŠ a VOŠ lesnická v Trutnově. 

 
Australané na ZS 

 
Ještě v prvních lednových dnech svého dvacetidenního pobytu strávili v Trutnově mladí 

Australané, hokejisté ve věku našich starších žáků. Soustředění měli na zimním stadionu. 
V Trutnově se jim velmi líbilo – sehráli tu dvě utkání (k dalším zajížděli do okolí). V příštím 
roce by se do Trutnova rádi vrátili. Jejich vedení tu plánuje turnaj O pohár Australské 
hokejové akademie. 

Trutnovský zimní stadion má i v cizině dobré jméno – svým vybavením i organizačním 
zajištěním. Hodně i díky jeho ředitele Jiřího Hradeckého. 

 
Regiontour 2001 

 
V první polovině ledna již tradičně patří veletrhy cestovního ruchu Regiontour. Proběhnou 

ve dnech od 11. do 14.1. na brněnském výstavišti. Jubilejní X. ročník bude především 
přehlídkou turistických možností v regionech. 



Okresní úřad v Trutnově pokračuje v tradici posledních let a nabízená expozice byla 
vytvořena ve spolupráci OkÚ a měst regionu. Mezi městy, která se na Regiontour 2001 
představí, nemůže přirozeně chybět Trutnov, „brána do Krkonoš.“ 

Záměrem vystavovatelů je důraz na propagaci okresu především v letním období – v zimě 
patří Krkonoše k nejnavštěvovanějším lokalitám naší republiky. Působivé velkoplošné 
fotografie a letáčky s informacemi o cestovním ruchu v Krkonoších, poutavě představí náš 
region se všemi turistickými a sportovními atraktivitami. 

 
Speciální koše pro psí exkrementy 

 
I když jsou ve městě speciální koše pro „odkládání“ psích exkrementů, majitelé psů na to 

příliš nedbají. A tak tající sníh odhaluje na chodnících opět psí hromádky. „Pokoušíme se také 
instalovat psí záchodky. Dva jsou nyní na sídlišti Zelená Louka (v prostoru 2x2 m je navezen 
inertní materiál s pískem na povrchu), další se mají realizovat na sídlišti Šestidomí a  
„Na Smeťáku“ (Stadion II),“ uvádí pracovník odboru výstavby a životního prostředí Jiří 
Hejna. Město také počítá se zakoupením dalších speciálních košů pro psí exkrementy. 

 
Předpovídané lednové mrazy zatím nepřišly (v polovině ledna). Vodohospodáři však 

upozorňují, že určitě přijdou a způsobí potom na vodovodních rozvodech škody a poruchy 
v zásobování vodou. V domech by měla být uzavřena okna do prostor, kde jsou vodorozvody. 

 
Přelom tisíciletí očima fotografů (výstava) 
 

     
 

17. ledna proběhla ve Staré radnici na Krakonošově náměstí vernisáž výstavy vybraných 
snímků fotografické soutěže Trutnova na přelomu tisíciletí. Připravilo ji město Trutnov  
a Dům kultury. Potrvá do 27. ledna. 

Na výstavě jsou prezentovány fotografické práce v kategoriích Památky a architektonické 
zajímavosti a Sportovní a kulturní společenské akce v roce 2000 (soutěž byla vyhlášena 
v únoru loňského roku). Oceněno bylo osm zúčastněných fotografů bez určení pořadí  
a vítězní autoři snímků v uvedených kategoriích. Cena v kategorii Významné události 
v životě města udělena nebyla. 

 
Psí problematika 

 
O psí problematice v Trutnově se vyslovil v Krkonošských lednových novinách ředitel 

Městské policie v Trutnově Karel Povr. V brzké době se zaměří strážníci MP v rámci dohledu 
nad veřejným pořádkem ve městě na dodržování vyhlášky o chovu a držení psů, koček  



a jiných zvířat na území města Trutnova z roku 1992. Ta ukládá: „Chovatel je povinen opatřit 
psa náhubkem a vést ho na vodítku ve společenských prostorách obytných domů,  
na frekventovaných veřejných prostranstvích a ve veřejných dopravních prostředcích.“ 

V Trutnově není (zatím) problém s napadáním lidí psy. Na odchyt zatoulaných psů bylo 
vycvičeno dalších pět strážníků MP. V Trutnově velmi dobře funguje útulek pro takové psy. 

 
Klub seniorů 
 

     
 

Pozvání na schůzi Klubu seniorů 17. ledna v malé zasedací síni MěÚ přijali Zdeněk Poul, 
prezident společnosti Duha, fotograf Ctibor Košťál a tajemnice TJ Loko Margaret Gärtnerová. 
Všichni zajímavě probrali problematiku svých oblastí. 

 
Tisková konference 

 
Na první tiskové konferenci vedení města s novináři 19. ledna (probíhají vždy první pátek 

v měsíci od 10.00 hodin) informoval starosta města Mgr. Adamec o činnosti rady města  
a o opatřeních a plánech nadcházejícího roku. 

Tiskové konference se zúčastňují i zástupci starosty Ing. Horynová a Mgr. Hendrych  
a tajemník Bc. Zdeněk Nýdrle. 

V letošním roce se má dále zkvalitnit partnerská spolupráce s polskou Swidnicí (dobře  
se už rozvíjí na bázi spolkové činnosti, škol a sportovců) a se slovenskou Senicí. Připravuje  
se podpis smluv s německými městy Lohfeldenem a Bad Urachem. 

„Především jde o to, abychom do světa dostali trutnovské občany a případně obyvatele 
družebních měst zase k nám. Určitě nechceme, abychom tam jezdili jen jako představitelé 
města. My máme za úkol navázat kontakty, smysl partnerství je samozřejmě mnohem širší,“ 
konstatoval starosta. 

Spolupráci s francouzským departmentem L’Oise, kterou řadu let rozvíjí OkÚ v Trutnově, 
převezme patrně pro zánik okresu (reforma veřejné správy) město Trutnov. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ČČK – SZŠ 
 

     
 

18. ledna byly v budově trutnovské Střední zdravotnické školy slavnostně předány 
legitimace novým členkám Mládeže Českého červeného kříže. 

K profilu zdravotnického pracovníka činnost v ČČK nepochybně patří. 
 

Open Air Music Festival – šek Mostu k životu 
 
Zástupci Agentury Geronimo, která je pořadatelem tradičního Open Air Music Festivalu 

v Trutnově, předali 18. ledna slavnostně šek v hodnotě 30.000 Kč organizaci Most k životu. 
V přítomnosti starosty Mgr. Adamce převzala v jeho kanceláři finanční dar zástupkyně 

této prospěšné společnosti farářka Naděžda Brázdilová z rukou Martina Věcheta. 
 

Most u nádraží (problém) 
 
Před plánovanou výstavbou nového mostu u nádraží včetně kruhového objezdu u Delvity 

musí město vyřešit pozemkový problém. Jeden z pozemků  patří bývalé občance Trutnova, 
která se před lety odstěhovala do Anglie. 

Radnice respektuje soukromé vlastnictví, i když by mohla u této veřejně prospěšné stavby 
uplatnit i variantu vyvlastnění. Dává přednost dohodě s majitelkou formou směny nebo 
odprodeje pozemku. 

 
Klub vojenské historie – replika děla 

 
Významný dar poskytne vedení města Klubu vojenské historie pro jeho četné aktivity. 

Nechá vyrobit repliku dobového funkčního děla s atestem. Kanón, na jehož zhotovení bylo 
z rozpočtu města uvolněno 120 000 Kč, bude klubu předán u příležitosti oslav 135. výročí 
bitvy u Trutnova za prusko-rakouské války 1866. K těmto oslavám přijedou v létě  
do Trutnova různé skupiny a kluby z Čech i zahraničí. 

Město pomůže Klubu vojenské historie (loni získal Kulturní cenu města Trutnova)  
i při realizaci vzniku naučné stezky. Ta povede z Bojiště přes Gablenz a Janský vrch  
a připomene památná dějinná místa války 1866. 

 
Řešení dopravní situace (kruhové objezdy, mosty) 

 
Dopravní situaci v okresním městě věnuje radnice velkou pozornost. Realizace tří 

kruhových objezdů – u Delvity, Primy a Kauflandu – zkvalitní a zrychlí plynulost dopravy  



na hlavních komunikacích a nápor u supermarketů. 
Velmi důležitá je i stavba dvou mostů – jeden v Lomní ulici u zimního stadionu je 

součástí řešení dopravní situace na Kryblici, druhý u nádraží odkloní dopravu od stávajícího 
kamenného mostu. 

 
Dálnice D11-A 3 

 
Sdružení D11–A3 usiluje o podporu vlády pro vybudování dálnice D11 a ne o nějaké 

náhradní řešení rychlostní komunikací. Dnes je již jasné podle starosty Trutnova, že se 
prosadila tzv. západní varianta realizace – z Jaroměře kolem Dvora Králové do Trutnova  
a Královce. (Vláda zatím nerevokovala své usnesení o rychlostní komunikaci.) 

Uvedené sdružení, v němž je zapojena řada podnikatelských subjektů a měst, usiluje  
i o to, aby koridor D11-A3 byl uznán jako hlavní koridor Evropské unie. Bez dálnice se kraj 
neobejde. 

 
Klub filatelistů 

 
Na 20. ledna připravil aktivní Klub filatelistů, vedený Pavlem Janatou, valnou hromadu 

v sále Klubu důchodců. Pozván byl i významný odborník Jan Karásek. (Ten má k Trutnovu 
dobrý vztah a jeho účast se zajímavou besedu byla velkým přínosem v činnosti trutnovského 
KF.) 
 
Hokejisté dětem – Společnost Duha 
 

     
 

     
 

Exhibiční hokejové utkání na zimním stadionu v Trutnově v sobotu 20. ledna zaplnilo  



do posledního místa jeho hlediště. Na led ZS po úvodním vhazování puku starostou  
Mgr. Adamcem nastoupily týmy HC Gold a HC Stars, reprezentované významnými 
hokejovými osobnostmi. Kromě trutnovských borců to byli Antonín Panenka, Martin Severa, 
Milan Drobný a extraligoví hokejisté Pardubic. 

Svým vystoupením podpořili myšlenku „Nemysli jen na sebe“ (motto Společnosti Duha, 
Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, která už deset let podporuje centra a stacionáře 
v ČR a finančně pomáhá rekonstruovat dětské domovy). Nerozhodný výsledek utkání 7:7 
nebyl zdaleka rozhodující. 

Za HC Stars předali Společnosti Duha šek na 200.000 Kč Pavel Richter a Jan Moťovský. 
Finanční dar 25.000 Kč a materiální dar za 40.000 Kč předali extraligoví hokejisté 
prostřednictvím Jiřího Malinského. Dary budou včetně výtěžku z utkání (30.000 Kč) podle 
prezidenta společnosti Zdeňka Poula rozděleny na třetiny. První dostane hokejová přípravka, 
druhou elévové a třetí jde na rekonstrukci Dětského domova ve Vrchlabí. 

Ani malí trutnovští sportovci nezůstávají stranou. Z jejich iniciativy vznikla akce Děti 
dětem (sbírka hraček). 

 
„Na severní pól“ (akce pro děti na Bojišti) 
 

Na sobotu 20.1. připravili pracovníci Domu kultury pro děti Zimní radovánky, zábavné 
odpoledne v areálu přírodního kulturního střediska Bojiště. Při „cestě na severní pól“ na ně 
čekají různé nástrahy zimní krajiny a soutěže, kterých se mohou zúčastnit i s rodiči. Akce  
se uskuteční za každého počasí. 

 
Basketbal 

 
Trutnovské ligové basketbalistky BK Loko Texlen (4. místo, 18 bodů) dělí od postupu  

do nadstavbové skupiny A1 jediná výhra. Potřebují porazit v Praze USK Blesk. 
 

Úpravy veřejné zeleně 
 
Po celé zimní období probíhá úprava stromořadí na Dolní a Horní Promenádě a v ulici 

V Alejce (odstraňování suchých a nemocných větví a provádění zdravotního řezu). V lednu  
se provádí kácení stromů v ulici Sluneční stráň směrem k Bojišti (nemocné stromy postižené 
hnilobou). 

Na jaře bude provedena výsadba nových dřevin. Letos dojde i ke kácení dřevin 
v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu u Primy a výstavbou kruhového objezdu 
směrem k budoucímu mostu na okraji autobusového nádraží. 

Nová výsadba zeleně plně nahradí ubylou. 
 

Rekonstrukce školní jídelny v H. St. Městě 
 
Největší základní škola ve městě v Mládežnické ulici zahájila koncem ledna rekonstrukci 

stravovacího zařízení. Vaří se tu  na 1400 jídel. Obědy se dováží i do zvláštní školy, zajišťují 
se i pro důchodce a zaměstnance některých podniků. 

V první etapě rekonstrukce dojde k modernizaci výdejny, v druhé na samotnou kuchyni. 
Po skončení rekonstrukce si strávníci budou moci vybrat ze tří jídel. Bude umožněno  
i nadstardandní stravování (saláty, zákusky apod.). Zavedený karetní systém s kartami bude 
změněn (čipy). Hovězí maso ani vývary se nevaří. S předáním rekonstruované výdejny  
se počítá 9. února. 

 



Nástavba na Kryblici 
 
O jedno patro se zvýšil bytový dům na Kryblici – hrubá stavba. Nyní se pracuje 

v interiéru, fasáda do podzimu. Nástavba, kterou vznikne 15 malometrážních bytů, by měla 
být ukončena v srpnu. Celkové náklady včetně komplexní modernizace domu (zateplení, nové 
rozvody sítí) si vyžádají 18 mil. korun. 

I když dodavatelská firma Průmstav postupuje šetrně, hluku a prachu je v domě k nelibosti 
nájemníků příliš. 

 
Rekonstrukce knihovny 
 
 Termín dokončení úprav městské knihovny (začátkem února) dodržen nebude. Skluz 
ovlivnilo přebudování rozvodu plynu (s ní se nepočítalo). V knihovně probíhá revize fondu – 
na 70 000 knih bylo ošetřeno a roztříděno na část, která bude ve volném výběru, a na část, 
která bude umístěna ve skladu. Dveře rekonstruované knihovny zůstanou uzavřeny s jistotou 
do konce února. (V případě nouze lze využít knihovnu v Poříčí a v H. St. Městě.) 
 
Změna v MHD 
 
 Po vybudování nové provozní haly firmy Infineon ve Volanově se obrátily zdejší firmy 
Siemens a Tyco na město s požadavkem zajištění městské hromadné dopravy. Došlo proto  
ke změnám. Od neděle 28.1. povede současná linka MHD č. 2 do Volanova přímo ze sídliště 
Zelená louka. 
 
Finanční příspěvky pro rok 2001 
 
 Nejpozději do 31. ledna nutno předložit na finanční odbor MěÚ žádosti o finanční 
příspěvek pro rok 2001 na činnost sportovních oddílů, TJ, kulturních souborů apod. Žádosti 
musí být řádně zdůvodněny. 
 
Nejhezčí dívky SZŠ 
 
 O titul Miss Střední zdravotnické školy v Trutnově soutěžily 29.1. studentky této školy 
v kulturním klubu Na Nivách. Vítězkou se stala Eva Hrachovická ze Dvora Králové. 
 Jako druhá se umístila Pavlína Krupařová (zvítězila i v kategorii Miss sympatie), třetí 
místo získala Petra Jirešová. 
 Všechny vítězky postupují do celostátního kola s mezinárodní účastí v Ústí n. Labem. 
 
Podkrkonošští výtvarníci ve Švýcarsku 
 
 Až do 11. března budou vystavovat své práce v soukromé galerii ve Švýcarsku 
podkrkonošští umělci – malířka Zdena Bočarová, textilní výtvarnice Eva Kešnerová,  řezbář 
Bohumil Sokol a Vladimír Souček. 
 Všichni reprezentují svůj mateřský Spolek podkrkonošských výtvarníků. Výstava probíhá 
ve městě Glattfelden. 
 
 
 
 



Krajské zastupitelstvo (Dr. Vambera) 
 
 V lednovém čísle Radničních listů z 30.1. informoval trutnovskou veřejnost, co se dělo 
v krajském zastupitelstvu, jehož je členem MUDr. Jiří Vambera. Byl schválen rozpočet, 
ustaveno několik komisí, schválena pomoc lidem postiženým zemětřesením v Indii. Veškerá 
agenda se teprve rozbíhá. Převod agendy z okresů na kraje a města provází nepřipravenost  
a nejasnosti. 
 
Cyklotrasy 
 
 Trutnovští radní zvažují možnost rozšíření cyklotras – cílem je propojit okresní město 
s okolními oblastmi včetně Polska. 
 Cyklotrasy povedou z Trutnova paprskovitě do různých stran. Zpracování projektu už 
bylo zadáno. Trasy povedou především po turistických cestách, přírodou. Jednotlivá města  
a obce mají realizovat cyklotrasu vždy k hranicím katastrálního území. 
 V Trutnově je už léta v provozu cyklotrasa z H. St. Města po promenádě podél Úpy  
ke koupališti. Plánuje se její prodloužení k elektrárně v Poříčí. 
 
Přestavba 3. ZŠ Komenského 
 
 Přestavba půdních prostor základní školy v Komenského ulici rychle pokračuje –  
po jarních prázdninách by měli vstoupit žáci této školy do nových učeben. 
 V období hlavních prázdnin se zrekonstruovala ve všech patrech školy sociální zařízení. 
Od září 2000 se přemístily tři první a jeden druhý ročník do objektu bývalých jeslí v Žižkově 
ulici. 
 Dokončované nové učebny (je jich deset) v půdním prostoru jsou účelně řešeny.  
I vzhledově působí dobře – mají atypický tvar, sádrokartonové stěny a velká okna. 
 V další etapě přestavby se má rekonstruovat východní část školy. V plánu je výměna 
podlah, dveří a oken. 
 Proměny čeká i objekt jídelny s kuchyní. I tady se počítá s nástavbou pro nové učebny. 
Koridorem by navazovala na první patro hlavní budovy. S dokončením sportovní haly se 
počítá v roce 2002. 
 Celkové náklady se stavbou se pohybují kolem 200 milionů korun. Podílí se na ní i město 
ze svého rozpočtu. Letos se počítá se 40 milionovým podílem města a s 80 milionovým státu. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Nezaměstnanost na Trutnovsku se v lednu zvýšila o dvě desetiny procenta – na 6,3.  
Na okrese je 3990 nezaměstnaných, v oblasti Trutnova 2506 osob (6,6 %). Z celkového počtu 
uchazečů převládají dělníci – 2394 (60 %). Nezaměstnaných žen je 1833 (45,9 %), mužů 
2157 (54,1 %). 
 V lednu se nově evidovalo 771 uchazečů o práci. Do zaměstnání nastoupilo 550, 
z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 30 a z ostatních důvodů 100 uchazečů  
o zaměstnání. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1777 uchazečům o práci (44,5 % z celkového počtu). 
Od počátku roku bylo vyplaceno 4,304.000 Kč. 
 Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 41 uchazečů. Do rekvalifikace jich bylo 
zařazeno 107. Odborná praxe byla zabezpečena pro 61 absolventů středních škol a vysokých 
škol. S příspěvkem úřadu práce vzniklo 8 nových pracovních míst. 



 V okresním městě Trutnova bylo k 31.1.2001 1170 nezaměstnaných, z toho 481 žen. 
Počet ekonomicky aktivních obyvatel činil 17 530. 
 
Expedice GOZANOS  E.M. 
 
 S cílem přejít Českou republiku od severu k jihu se rozhodli čtyři mladí Trutnované – 
Robert Gottwald a Josef Fűrbacher (oba profesionální hasiči), horolezec Martin Fiala, učitel 
ZŠ V Domcích (iniciátor expedice) a Marian Wágner, vnuk ředitele ZOO ve Dvoře Králové. 
 31. ledna se vydali v expedici s označením Gozanos E.M. z úpatí Sněžky ve 12,40 hodin. 
 Projít republikou ze severu na jih chtějí s maximální odchylkou 20 m. A překážek v cestě 
nebude málo – přírodní nástrahy, různé objekty. Cesta k jižnímu bodu pod Vranovskou 
přehradou měří vzdušnou čarou asi 200 km, ve skutečnosti bude delší. Jednou z překážek je 
např. nádraží v Pardubicích. Navigovat je bude systém GPS, satelitně řízený kompas. 
 Členové této kuriózní expedice mají při cestě k dispozici stan, matrace, spací pytle a teplé 
oblečení. Cesta bude náročná – slaňování budov, překonání vodních ploch (člunem nebo 
v rybářských holinkách). 
 Expedice je plánována na 15 dnů. Překonávat různé nesnáze jim pomůže tříčlenná 
posádka dívek na Avii (zapůjčila ji sponzorská cestovní kancelář Klíč v Trutnově). Dívky  
se budou starat o vaření, o přepravu zásob a vybavení v Avii. Kam se s autem nedostanou, 
nastoupí s přepravou vybavení pěšky. A jejich jména? Jana Štěpová, Katka Lhotáková a Petra 
Nečočková. 
 
Čipování psů 
 
 Označování psů čipem by mělo řešit problém identifikace psů volně pobíhajících  
po městě. Začal s tím v lednu trutnovský útulek psů. Radiofrekvenční čip EURO LD. 
TROVAN je tvořen kapslí z bioskla o rozměrech 2x11 mm, v níž je uložena příjmová  
a vysílací anténa a diodová matrice nesoucí vlastní desetimístný neměnný alfanumerický ID 
kód. Mikročip je aplikován v jednorázové sterilní jehle pod kůži na krku psa. Tím je pes 
trvale označen a není možná jeho záměna s jiným. 
 Útulek nabízí očipování psa i všem chovatelům v Trutnově za 260 Kč. Čipování se 
provádí vždy ve středu od 12.30 do 13.30 hodin. 
 
Útulek pro psy 
 
 I lednové Radniční listy nabízejí (i s řadou fotografií) psy z městského útulku. Všichni 
jsou očkováni a prohlédnuti veterinárním lékařem. Noví majitelé po zaplacení poplatku  
400 Kč dostanou i očkovací průkaz a jsou po dobu jednoho roku osvobozeni od placení 
poplatku za psa. 
 
Orientační mapy 
 
 Na příjezdových komunikacích do Trutnova slouží návštěvníkům města orientační mapy. 
V rámci komerčně informačního systému je instalovalo město ve spolupráci s a.s. Hostálek-
Verbung. 
 
Matriční události 
 
 V lednu 2001 se v Trutnově narodilo 65 dětí, z toho 24 trutnovských – 11 chlapců  



a 13 děvčat. Sňatků bylo uzavřeno 8, 1 byl delegován z jiného matričního obvodu. 
 V lednu zemřelo v Trutnově 45 osob, z toho 26 spoluobčanů – 11 mužů a 15 žen. Členky 
komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 23 spoluobčanů s kytičkou  
a malým dárkem. 
 
Klub seniorů 
 

     
 
 25.1. KS: Beseda se stínovým ministrem zdravotnictví ODS Dr. Mir. Mackem. 
 
Sčítání lidu, domů a bytů (přípravy) 
 
 Už v lednu probíhaly přípravy pro nadcházející sčítání lidu, domů a bytů v ČR. 
Rozhodujícím okamžikem budou údaje o půlnoci z 28. února na 1. března. 
 Dotazníky, které si sčítací komisaři vyzvednou nejpozději do 12.3., budou obsahovat  
26 údajů o osobách, 18 údajů bude sloužit k charakteristice bydlení a bytů a 12 údajů se bude 
týkat domů. 
 Občané jsou ze zákona povinni při sčítání poskytnout potřebné údaje. Listina základních 
práv a svobod zaručuje každému právo na ochranu před  neoprávněným shromažďováním, 
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. 
 Sčítání podléhá každý občan, který má v rozhodný okamžik trvalý nebo dlouhodobý pobyt 
v ČR, nebo se nachází na území ČR. 
 Přibližně 800 vybraných komisařů a revizorů v okrese bude muset absolvovat proškolení. 
V Trutnově dostali pracovníci MěÚ za úkol navrhnout 150 komisařů, kteří budou obcházet 
domácnosti a vyplňovat s občany dotazníky. 
 Kvalitně vyplněné údaje poslouží při zpracování územních plánů měst a obcí a budou  
i předpokladem pro stanovení odpovídající strategie rozvoje jednotlivých oblastí ČR. 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
  
 
 



Kulturní nabídka na únor 
 
 Kulturní nabídka Radničních listů na únor: 
Plesy a taneční zábavy v Národním domě: 
2.2. Maturitní ples střední odborné školy podnikatelské v 19.30 hodin 
9.2. Ples mládeže Českého červeného kříže. Hraje skupina Meta, ve 20:00 hodin, vstupné  
70 Kč. Pořádá Oblastní spolek ČČK. 
16.2. Valentýnský country večer, kterým provází Star West. Hrají Jakž Takž a Pěna. Pořadatel 
DK. Vstupné 50 Kč. 
23.2. V. reprezentační ples cestovatelů. K tanci a poslechu hraje skupina Geny. Pořadatel  
CK Klíč. Od 20:00 hodin, vstupné 159 Kč. 
Výstavy: 
5.-28.2. Ing. Ctibor Košťál: Fotografie z Fanských hor i odjinud. Pořadatel DK v kině Vesmír. 
14.2.-15.3. Atip. Architektonický ateliér, projekty a realizace 1999-2000. Pořadatel Galerie 
města Trutnova. 
Zároveň výstava: Trutnovský urbanismus ve 20. století (také v Galerii města Trutnova  
na Slovanském náměstí). 
14.2.-15.3. Jaroslav Norman: Fotografie. Pořadatel Galerie města Trutnova. 
21.2.-14.3. Eva Pohořelá: Výstava keramiky. Pořadatel Galerie Lada, Horská. 
Ostatní únorové pořady: 
5.2. Akademie třetího věku. Mgr. Jan Jakl: Historie Hradce Králové. Pořadatel DK a ČČK. 
Národní dům ve 14.30 hodin. 
7.2. Klavírní koncert: Večer klasických sonát (Mozart: Sonáta B dur, Beethoven: Sonáta  
D dur). Účinkuje František Jirka. Pořádá CMS, a.s. 
10.2. Okresní taneční soutěž – kategorie E. Nejlepší páry z tanečních hodin kurzů 2000 
našeho regionu. Pořádá DK v Nár. domě v 10.00 hodin Vstupné dospělí 25 Kč, děti 10 Kč. 
11.2. Dětský karneval. Zábavné odpoledne pro děti. Pořádá DK v Nár. domě od 15.00 hodin. 
Vstupné dospělí 30 Kč, děti bez kostýmů 25 Kč, s ním 15 Kč. 
 

     
 
15.2. Carmen. Pořad pro 7.-9. třídy ZŠ a SŠ. Pořádá DK v ND. Vstupné 20 Kč. 
17.2. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořádá Klub filatelistů Trutnov v Klubu důchodců 
Nivy od 17.00 hodin. 
19.2. Akademie třetího věku. RNDr. Vladimír Prouza: Istanbul a západní Turecko. Pořádá 
ČČK a DK v Nár. domě od 14.30 hodin. 
19.2. Jak to všechno začalo. Cestopisné vyprávění ing. Ctibora Košťála s diapozitivy. Pořádá 
DK v Nár. domě v 19.00 hodin. Vstupné 35 Kč. 
22.2. České trio. Koncert KPH. Pořádá DK a Nadace Český hudební fond. Koncertní síň  



B. Martinů v 19.30 hodin. Vstupné (kromě předplatitelů) studenti 45 Kč, ostatní 65 Kč. 
23.2. Broučci. Pořad pro 3.-6 tř. ZŠ Pořádá DK v Nár. domě v 8.30 a 10.30 hod. Vstupné  
20 Kč. 
24.2. Sběratelská burza pro děti. Pořádá DK, Nár. dům 9.00-12.00 hod. Vstupné 10 Kč. 
25.2. Pohádka o Strašidle z Dubového lesa. Pohádkový čtyřlístek. Pořádá DK v kině Vesmír 
v 15.00 hodin. Vstupné děti 20 Kč, ostatní 30 Kč. 
26.2. Tady končí sranda. Zábavný program J. Náhlovského, J. Mladého a jejich hostů. Pořádá 
DK v Nár. domě v 19.30 hod. Vstupné 205, 185, 165 Kč. 
26. a 27.2. Povídání o sluníčku. Pořad pro MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ. Pořádá DK v kině Vesmír 
v 9.00 a 10.30 hodin. Vstupné 20 Kč. 
28.2. Žákovské vystoupení. Pořádá ZUŠ v Haasově paláci v 18.30 hodin. 
28.2. Drahoušek Anna. Divadelní předplatné. Pořádá DK v 19.30 hod., 120 Kč. 
 
Pivovar „Krakonoš“ 
 
 Zatímco řada pivovarů ohlašuje na únor zdražení ceny piva, konzumenti tohoto nápoje 
v Trutnově mohou být klidní. Vedení pivovaru Krakonoš ujistilo, že na zvýšení ceny 
v dohledné době nepomýšlí. 
 Nepopulární opatření zdůvodňují pivovary výrazným zdražením surovin, energií  
a dopravy. 
 
 Problémem zemědělců na Trutnovsku není jen nízká cena za litr mléka, kterou  
od výkupců dostávají, ale to, že se jim včas za mléko neplatí. 
 
Tisková konference 
 
 Na tiskové konferenci vedení města s novináři 2. února 2001 se probíralo hospodaření 
města v roce 2000, činnost ZM – novinkou hlasovací zařízení, digitální mapa, zpracování 
strategického plánu rozvoje města. 
 
Přehlídka loveckých trofejí 
 

     
 
 Už osmatřicátý ročník chovatelské přehlídky loveckých trofejí je od 3. února přístupný 
v budově střední lesnické školy. 
 Na výstavě, kterou pořádá referát životního prostředí při OkÚ společně s okresním 
spolkem českomoravské myslivecké jednoty a s trutnovskou lesnickou školou, je možno vidět 
na tisíc trofejí ulovené loni na Trutnovsku a v Krkonošském národním parku. 



 Myslivci se na uvedené výstavě pochlubí skutečně mimořádnými a zajímavými 
exponáty.K vidění je např. čtrnácterák. Všechny vystavené trofeje jsou řádně roztříděny  
a popsány za velké pomoci vyučujících a studentů SLŠ. 
 Výstava, které se zúčastnil zástupce z ministerstva životního prostředí, potrvá týden. 
Je umístěna v aule školy. 
 Dvě vystavené trofeje lišky a muflona byly oceněny zlatou a tři (jelen, srnec, jezevec) 
stříbrnou medailí. 
 
Výprava Gozanos E.M. 
 
 Členové trutnovské expedice Gozanos E.M. se dostali 4. února už k Pardubicím – mají 
za sebou již řadu překážek, např. přehradu Les Království u Dvora Králové. Po ledě to nešlo 
(byl slabý) a tak přišel „ke cti“ člun. Výprava se pohybuje rychlostí asi 1,2 km v hodině. 
 
Hokej 
 
 Trutnovští hokejisté začátkem února si zatím nevedou v boji o ligové udržení dobře. 
Prohráli s Litomyšlí 4:5. 
 
 Jarní prázdniny začnou nezvykle již 5. února (ovlivňuje to buď ředitelský den nebo 
výměna volného dne s učebním). 
 Reagovali na to i autobusoví dopravci – nepojedou 2. února a v době jarních prázdnin 
od 5. do 9. února. 
 
Zrušení noční pohotovosti lékáren 
 
 Noční pohotovost se lékárnám nevyplácí. Proto od pondělí 5. února nebudou moci 
občané využít možnosti vyzvednutí nebo přípravy léku v proběhu noci, tedy po 22. hodině. 
 Důvodem je i aplikace novely zákoníku práce, který omezuje počet přesčasových 
hodin, a finanční úspory. Ve všední dny bude pohotovostní služba ve vybrané lékárně 
zajištěna od 18 do 22 hodin, v sobotu od 12 do 22 a o nedělích a svátcích od 8 do 22 hodin. 
 „Dosud jsme drželi pohotovost nepřetržitě a nevyplatilo se to. Nejsme schopni  
ve stávajícím počtu dodržet podmínky zákoníku práce,“ uvádí Jitka Terčíková z trutnovské 
lékárny na Krakonošově náměstí. Podle ní v noci vypomohli v jednom či ve dvou akutních 
případech. Jinak si pro léky chodili spíše sklerotici, někdy narkomani pro injekční stříkačky. 
 
Expedice Gozanos E.M. 
 
 Expedice Gozanos pokračuje v cestě Českou republikou od severu k jihu. „Máme  
za sebou zamrzlý Pohranovský rybník. Přešli jsme ho jako na koloběžce. Jednu nohu ve člunu 
a druhou na ledě. Dost to praskalo a musím říci, že to bylo nepříjemné,“ uvedl 6. února jeden 
z členů expedice Robert Gottwald. (Do chemického závodu Paramo však výpravu nepustili.) 
 
Recitační soutěž SZŠ 
 
 V celostátním kole recitační soutěže studentů zdravotnických škol se stala 7. února 
Vladimíra Kubátová z Ústí n. Orl. Úspěchu (1. místa) dosáhla přednesem Wolkerovy Balady 
z nemocnice. Stříbrné ocenění získala Hana Baranová z pořádající trutnovské zdravotnické 
školy. Soutěž podpořil finanční podporou (8 000 Kč) MěÚ v Trutnově. 



 
Poškození sochy Krakonoše na kašně náměstí 
 

                            
 
 7. února poškodil jeden z pětice neznámých vandalů sochu Krakonoše na kašně 
náměstí. Postavena tu byla v roce 1892. 
 Poškození (místo majestátně rozmáchlé ruky třímající jako hůl peň stromu zůstal jen 
pahýl) zachytila kamera městské policie, takže chycení pachatele není vzdálené. 
 Stav sochy Krakonoše označil sochař Jiří Kašpar z Mostku vcelku za havarijní, když 
na žádost oddělení kultury referátu rozvoje OkÚ vypracoval posudek, který má rozhodnout, 
jak bude poškozená památka rekonstruována. K odlomení paže a kovové hole však nedošlo 
samovolně. Pachatelé se museli po sousoší pohybovat, lézt po něm a části ulomit. Velké síly 
k tomu asi nebylo třeba, protože zinkový odlitek o síle asi 5 mm je velmi křehký a tenký. 
Zapříčinila to i oxidace povrchu i vnitřní překrystalizace struktury. A oprava? Provizorní 
oprava podložením plechu, sešroubováním a zaletování cínem s následnou povrchovou 
úpravou by prodloužila životnost sochy snad jen o rok, o dva. 
 Proto rozhodlo vedení města a zastupitelé, že provizorní oprava nebude provedena,  
ale že dojde ke zhotovení její kopie z bronzu – vydrží pak věky. Pro toto řešení uvolnilo 
zastupitelstvo města z rozpočtu částku 400.000 Kč. (Oprava by si sice vyžádala jen  
15.000 Kč, ale bylo by to řešení příliš krátkodobé.) 
 Zjistilo se také z monitorovacího systému, který v inkriminovaný moment žel žádný 
ze strážníků MP nesledoval, že pachatelé zatím identifikováni nebyli. 
 Rozhodnutí, i když nákladné a neplánované, vytvořit novou sochu z bronzu, je 
správné. Krakonošovo náměstí bez sochy Krakonoše na kašně si už ani neumíme představit. 
 
Projekt 100 
 
 Letos již posedmé mohou zájemci o nejvýznamnější filmy světové i domácí 
kinematografie ve více než šedesáti městech ČR (Trutnov mezi ně patří) zhlédnout kolekci  
13 vybraných filmů Projektu 100. Českou tvorbu z tohoto projektu zastupují snímky Powers 
Petra Zelenky a Nevěsta Jiřího Suchého. 
 
 
 
Expedice Gozanos E.M. 



 
 8. února dělilo ještě 90 km členy expedice Gozanos E.M. od stanoveného cíle. 
„Většinou jdeme v oranici, a to není moc příjemné. Máme totiž na botách obrovské nánosy 
bahna, takže na každé noze přibyde tak pět kilogramů váhy,“ uvedl Robert Gottwald. 9. února 
čeká překonání vranovské přehrady. V podvečer tohoto dne zbývalo dojít 58 km. 
 
Z činnosti inforecepce 
 
 9. února uplynulo půl roku od otevření inforecepce ve vstupní hale Městského úřadu 
v Trutnově. Smyslem nově vytvořeného oddělení je zabránit „Bloudění“ návštěvníků  
po chodbách úřadu a většinu záležitostí vyřídit, pokud to je možné, přímo již v přízemí 
budovy. 
 V uvedeném období podle údajů pracovníka inforecepce Vladislava Šmídy 
zaznamenala podatelna příjem skoro 11 000 písemností, 1920 ověřování podpisů (příjem za to 
165.000 Kč), 570 žádostí o vydání OP a CD, 215 žádostí o výpis z rejstříku trestů, 110 žádostí 
týkajících se živnostenského oprávnění. Další stovky občanů se přišly informovat o sčítání 
lidu, domů a bytů, o nové výstavbě v H. St. Městě, o záležitostech odpadového hospodářství, 
o vyhláškách města, o různých zákonech aj. 
 Za půl roku využilo služeb pracovníků inforecepce více jak 13 000 lidí. Dá se říci, že 
inforecepce dobře slouží svému poslání. 
 
Taneční soutěž v Národním domě 
 
 V taneční soutěži kategorie E, kterou v sobotu 10. února uspořádal společně s Taneční 
školou Vl. a M. Francových (soutěžily nejlepší taneční páry z kurzů o postup do ústředního 
kola v Jičíně) Dům kultury, se umístily na prvních třech místech trutnovské dvojice. 
 
ZŠ v Komenského ul. (úpravy) 
 

     
 
 Poslední úpravy a úklidové práce prováděli do poslední chvíle učitelé a někteří žáci 
v nově vybudovaných prostorách ZŠ v Komenského ulici. 12. února se do nových moderních 
učeben, zřízených na bývalé půdě školní budovy, přestěhuje 11 kmenových tříd druhého 
stupně. (Tím skončila 1. etapa rekonstrukce.) 
 
 Poměrně za krátkou dobu (od 26.1. do 11.2.) se podařilo pracovníkům firmy Gast-pro, 
s.r.o., Trutnov realizoval rekonstrukci technologického vybavení školní kuchyně v H. St. 
Městě. V příštím roce se počítá ještě s rekonstrukcí kuchyně (stavební úpravy, 
vzduchotechnika aj.). 



 
Výstavy v Galerii města Trutnova (Atip, ing. Jirman, Mgr. Madaj) 
 

     
 

                                     
 
 K slavnostnímu zahájení výstavy ATIP, architektonický ateliér, Projekty a realizace 
1990-2000 pozvala Galerie města Trutnova 13. února. Je věnována současné architektuře  
a urbanismu města Trutnova. Vystaveny jsou již stávající i nerealizované projekty zobrazené 
nejmodernější výpočetní technikou. 
 Úvodem zahájení výstavy uvítal ředitel Galerie města Trutnova Dr. Karel Shrbený 
vedení města Mgr. Adamce, Ing. Horynovou a Mgr. Hendrycha a představil ing. arch.  
Vl. Vokatého a zástupce – pracovníky společnosti ATIP. Dále pak i ing. Jaroslava Jirmana, 
který vystavuje v přízemí galerie fotografie z jeho cesty po Himalájích a Nepálu. Třetí část 
výstavy, kterou připravil pracovník galerie Mgr. M. Madaj. Výstava Trutnovský urbanismus 
ve 20. století představuje nerealizovaný projekt regulace a rozvoje města „Trautenau heute 
und morgen“ od městského stavebního asistenta Fr. Hahnela z roku 1934. 
 V dochovaném souboru kreseb – diapozitivů spolu s plánem autor navrhuje jednak 
dílčí úpravy v historickém jádru města, rovněž i velkolepé projevy nové a doplňující výstavby 
nových čtvrtí s potřebným vybavením. Na tento projekt navazuje prezentace současného 
územního plánování ve městě. 
 O architektonické tvorbě ateliéru Atip promluvil ing. arch. Schmid, o historizující části 
výstavy Mgr. Madaj, o fotografii ing. Jirmana ing. Košťál. 
 
 
 
Expedice Gozanos E.M. 
 



     
 
 O dojmech z ukončené výpravy Gozanos E.M. vyprávěl její účastník R. Gottwald. 
 Denně ušli průměrně 18 km – nejhorší byly první dny v Krkonoších (ve sněžnicích šli 
asi 400 m za hodinu). Horský terén byl nejtěžší, nejhezčí Podyjím – této etapě přálo i hezké 
počasí. 
 Jedna výprava Gozánosáců skončila a již připravují další – za rok. A má být stejně 
originální jako ta první. Ta trvala 14 dnů od 31. ledna od 12.40 hodin do 13. února 9.30 hodin. 
Absolvovaná trasa z úpatí Sněžky k patníku u obce Šafov na českorakouské hranici měřila 
vzdušnou čarou 210 km, skutečná skoro 350 km. 
 Potěšující bylo, že se účastníci nesetkali na celé trase s nějakými projevy nesouhlasu 
s touto akcí. Naopak se prokázalo, že lidé v místech, kterými expedice procházela, mají smysl 
pro humor a byli velmi vstřícní. Expedice neuspěla jen ve třech místech: Krkonošské papírny 
Hostinné, Paramo v Pardubicích a vojenský objekt Bílkov. 
 Ohlas v televizi a v novinách byl mimořádný. A účastníci expedice si to zasloužili. 
 
Návštěva z ministerstva dopravy 
 
 Při návštěvě zástupců z ministerstva dopravy v Trutnově 13. února (náměstek ministra 
Pavel Braha) se projednávala nejen finanční pomoc obcím postiženým na Trutnovsku 
povodněmi, ale i o výstavbě nového mostu za nádražím a o kruhovém objezdu  
u supermarketu Prima. (Povodňové škody v okrese Trutnov na jaře roku 2000 dosáhly  
40 milionů korun.) 
 Na jednání u přednosty OkÚ Vladimíra Klímka se jednalo za účasti poslance  
Dr. Čevely, vedoucího odboru dopravy OkÚ Ing. Lístka a ředitele SÚS Trutnov Zd. Kosa  
o stavu silnic II. a III. třídy na okrese a o dopravní obslužnosti. 
 Pokud jde o výstavbu dálnice D 11 z Poděbrad do Hradce Králové se ministerstvo 
dopravy a spojů vynasnaží, aby tato stavba měla co nejmenší časový skluz a o vytvoření 
podmínek pro to, aby bylo možno na trase připravit některé objekty v rámci možnosti 
stavebního řízení bez ohledu na návazný harmonogram výstavby dálnice. Jedná se o budování 
mimoúrovňových křižovatek, mostů a dalších zařízení dálnice s cílem vybudovat kompaktní 
celek dálnice D 11. 
 Výhled trasy z Jaroměře na Trutnov, Královec a Polskou republiku bude dořešen 
v rámci VÚSC Královéhradeckého kraje včetně časového harmonogramu. 
 
 
 
 
Služební přísaha profesionálních hasičů okresu Trutnov 
 



 Do služebního poměru byli 14. února přísahou do rukou ředitele HZS 
Královéhradeckého kraje přijali profesionální hasiči trutnovského územního odboru. 
Slavnostnímu aktu jejich slibu a podpisu přísahy přihlíželi v malém sále MěÚ i starostové 
Trutnova, Vrchlabí a Dvora Králové. Ředitel Hasičského záchranného sboru 
Královéhradeckého kraje Fr. Mencl připomněl při této příležitosti historii a význam hasičské 
práce a zákony, kterými se musí profesionální hasiči řídit. 
 
Svatý Valentýn 
 
 Svatého Valentýna 14. února, svátek všech zamilovaných, oslavili především mladí – 
dárečky, kytičkou, posezením ve vinárně. Starší generace už méně – v minulosti se tento 
svátek neslavil. 
 
Novela trestního řádu 
 
 Po případném přijetí novely trestního řádu se konala ve Staré radnici beseda. Přítomní 
poslanci i státní zástupci vyjádřili své obavy, že soudní řízení se tím nezjednoduší  a postupy 
neurychlí. Dokazování trestné činnosti se přesune ze současného Úřadu vyšetřování Policie 
ČR k soudu. Obavou je očekávaný nárůst práce státního zastupitelství. 
 Připomínky státních zástupců Královéhradeckého kraje, kteří byli účastníky besedy, 
vyslechli přítomní zástupci Poslanecké sněmovny ČR Zdeněk Jičínský, Jitka Kupčová  
a Rostislav Čevela, dále krajská státní zástupkyně Renata Vesecká. Novela by měla vstoupit 
v platnost prvním lednem příštího roku. 
 
Služební byty (vila Most k životu) a holobyty 
 
 Ve dvou objektech Trutnova budou po schválení ZM 13.2. podepsány nájemní 
smlouvy na služební byty. 
 Prvním z nich je jednotka 3+1 v domě obecně prospěšné společnosti Most k životu, 
druhým služební byt 1+1 v objektu tzv. holobytů Na Dvorkách v H. St. Městě. 
 Starosta Mgr. Adamec vysvětlil zastupitelům, že Most k životu potřebuje, aby v tomto 
objektu, kde naleznou ubytování ženy s dětmi v tísni, aby bydlel někdo, kdo zajistí v nočních 
hodinách a o víkendech dohled. 
 Také v domě s holobyty je nutná přítomnost správce. Provoz podléhá zvláštnímu 
režimu, kterému se musí obyvatelé přizpůsobit. O holobyty žádný velký zájem není. Z 11 jich 
je v této době obsazeno 5. I v tomto objektu jde o to, aby tu někdo dohlížel na užívání 
společných prostor domu (umývárna, kuchyň), aby byla dodržována pravidla bydlení. 
 
Klub filatelistů 
 
 Oblastní výměnnou schůzku uspořádali 17. února v sále Klubu důchodců členové 
Klubu filatelistů Trutnov. Ti se scházejí (vede je Pavel Janata) pravidelně měsíčně. 
 Aukce Klubu filatelistů se uskuteční 21. dubna v malém sále v suterénu městského 
úřadu. 
 
 
 
Lepší osvětlení přechodů pro chodce 
 



 Firma Elektromontáže Petr Štěpánský, která má na starosti údržbu trutnovského 
veřejného osvětlení, zajistí letos lepší osvětlení přechodu ulic. Rozhodla o tom městská rada. 
 Speciální výbojky svítí přechody pro chodce v Polské ulici, později i v Horské  
a v ulici Na Struze, dále i přechody u kruhových objezdů. Lepší osvětlení přispěje k zvýšení 
bezpečnosti dopravy. 
 
 17. února vyšla v Krkonošských novinách na celé straně v rubrice „Co se vše stalo 
v minulosti v měsíci únoru aneb historická ohlédnutí“ řada vlastivědných článků z dějin 
Trutnova s dokumentárními fotografiemi. Tato stránka připomínající minulost Trutnova 
v jednotlivých měsících roku vyjde každý měsíc. (Připravují ji Josef Farský a Antonín Just.) 
 
Harmonogram sčítání lidu, domů a bytů 
 
1. Od poloviny února budou sčítací komisaři a revizoři provádět informativní obchůzky 
přidělených obvodů. 2. V poslední dekádě února předají sčítací komisaři sčítací tiskopisy  
a poučí o vyplnění. 3.V první polovině března převezmou komisaři vyplněné tiskopisy – 
provedou kontrolu úplnosti vyplnění. 4.V druhé polovině března zkompletují sčítací komisaři 
materiál a provedou požadované souhrny. Předají je pak sčítacím revizorům. Bude provedena 
i revize sčítacích materiálů a vypracovány přehledy za revizní obvod. Koncem března budou 
předány materiály okresnímu pracovišti ČSÚ. Předběžné výsledky budou k dispozici 
začátkem července. 
 V trutnovském okrese bude působit 525 sčítacích komisařů a 101 revizorů. 
 Sčítání je nezbytnou akcí. Přináší mnoho údajů, které nelze jinak zjistit – o struktuře  
a kvalitě domovního a bytového fondu, o úrovni bydlení obyvatelstva a jednotlivých 
domácností. 
 Sčítací obvody i se jmény komisařů a revizorů jsou vyvěšeny na úřední desce města 
Trutnova. Z nich si trutnovští obyvatelé mohou zjistit, kdo k nim se sčítacími archy půjde. 
 
Přednáška ing. Košťála a výstava v kině Vesmír 
 
 Cestopisné vyprávění Ctibora Košťála, spojené s promítáním diapozitivů, proběhlo  
19. února v Národním domě. Přednáška s označením „Jak to všechno začalo“ přiblížila 
autorovo putování po světových velehorách. 
 Ve vestibulu kina Vesmír mohou zhlédnout návštěvníci filmových představení 
výstavu Košťálových fotografií s Fanských hor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstava Evy Pohořalé – keramika 
 



     
 
 Od 21. února představuje svou expozici keramických děl v Galerii Lada Eva Pohořalá 
z Rokytnice nad Jizerou. Až do 14. března tu budou k vidění různé svícny, konvice, koule, 
zvony a další výtvory z keramické tvorby, kterým autorka dokázala vdechnout duši. 
K zajímavostem výstavy patří mj. koule, na níž blýská zvláštní písek – je až z Vesuvu, který 
si Eva Pohořalá přivezla a nápaditě využila. 
 
Počasí 
 
 Vydatné sněžení ukončilo pracovníkům SÚS období relativního klidu, kdy bylo téměř 
jarní počasí. Všechny komunikace okresu jsou sjízdné. 
 
Přestavba Masarykova domu 
 
 Koncem února požádala společnosti NIKOS o stavební povolení na přestavbu 
bývalého Masarykova domu v Palackého ulici. Vznikne tu nové zdravotnické zařízení, 
ordinace privátních i odborných lékařů. Zástupce uvedené společnosti Josef Kosinka je 
přesvědčen, že akce bude ukončena do září. (Drobné stavební práce, které bylo možné 
provádět pouze na základě ohlášení o provedení úprav, byly zahájeny už na podzim 
předcházejícího roku). 
 Zamýšlená přestavba někdejšího zařízení zdravotní a sociální péče byla provázena 
komplikacemi. Objekt nejprve koupila Hornická zaměstnanecká pojišťovna – pro finanční 
potíže ho prodala městu zpět. V roce 1999 zakoupila objekt Rodinná záložna Moravské 
Budějovice. Ani té se nepodařilo  pro finanční problémy akci realizovat. Úspěšně rozjela 
představu až královéhradecká společnosti Nikos. 
 Náklady na rekonstrukci Masarykova domu, který má být přestavěn na polikliniku,  
se odhadují na 16 milionů korun. (Zchátralý objekt zakoupila společnost Nikos za necelý 
milion.) Rekonstruovaný objekt by měl zase sloužit někdejšímu poslání v době první 
republiky – otevřen byl v roce 1926. 
 
Trutnov udržel I. hokejovou Vč ligu 
 
 Vítězstvím nad Náchodem si zajistili trutnovští hokejisté na poslední chvíli (soupeři 
v Náchodě nastříleli 8 branek, sami dostali jednu) další účast v I. východočeské hokejové lize. 
 
 
Zkouška poplachových sirén 
 



 Akustické přezkoušení sítě poplachových sirén ve východních Čechách proběhlo mezi 
13. a 14. hodinou. 
 
Rekonstrukce městské knihovny 
 
 I když rekonstrukce městské knihovny s regionálními funkcemi probíhala koncem 
února naplno (montáž výtahu, malování, nová instalace plynu a elektřiny, stěhování nábytku, 
pokládání koberců, uspořádání knih do regálů), bude celá akce v průběhu března jistě 
dokončena. 
 Po otevření nových prostor v přízemí (sem se přemístí fond beletrie) bude 
rekonstruované první patro sloužit jako studovna a čítárna. Umístěna tu bude také naučná 
literatura. 
 Přechodné uzavření knihovny čtenáře nijak nepoškodí. Roční příspěvek (100 Kč  
pro dospělé a 50 Kč pro děti) bude placen od konkrétního data uvedení knihovny do provozu 
(od dubna letošního do dubna roku příštího). 
 
Svérázná oslava osmdesátých narozenin 
 

     
 
 Nezvyklou oslavu životní osmdesátky předvedl v Trutnově Emil Pokorný ze Dvora 
Králové. Pod mostem u Obchodní akademie se vykoupal 24. února spolu se svými přáteli 
v ledových vodách řeky Úpy. 
 V Krkonošských novinách nám popsal tuto památnou chvíli sportovní redaktor Jan 
Braun: „Na kostelní věži začaly bít dvě hodiny po poledni, když dole pod kopcem nakráčelo 
ze sokolovny kvarteto chlapíků v plavkách. Před mostem u OA vyndali z tašky dárky a začali 
gratulovat jednomu z nich, čerstvému osmdesátníkovi Emilu Pokornému. Pak po žebříku  
od hasičů sestoupili ke splavu řeky. Jeden dárek si vzali s sebou – polystyrénovou maketu 
dortu s osmdesátkou a marcipánovou mořskou pannou. Svorně ji poslali po vodě. „Kdepak jsi 
to moje zlaté mládí? Sportem uplavalo do dáli,“ vtipkoval oslavenec, jenž se v mžiku ponořil 
do chladných peřejí. 
 Byl 24. únor, čtyři stupně pod nulou a hustě sněžilo. Čtveřice otužilců strávila 
v ledové vodě sedm minut. Lidé, kteří obsypali most, aby sledovali neobyčejnou podívanou, 
jen strnule zírali a choulili se do svých péřovek. A když se všichni nadšenci nakonec na břehu 
zahrabali do sněhu, naskakovala divákům husí kůže.“ 
 „Nechtěli jsme lidem předvést nějakou exhibici, ale chtěli jsme jim ukázat, že i v takto 
tvrdých podmínkách lze sport dělat, navíc s úžasně kladnými dopady na lidský organismus,“ 
shodli se všichni aktéři povedené sobotní akce. Obrovský elán a pevný kořínek Emila 
Pokorného je toho nejlepším důkazem.“ 



 A Emil Pokorný? Spí celý rok u otevřeného okna, každé ráno cvičí, dvakrát nebo 
třikrát týdně si jde zaplavat do Labe. Nekouří, pije v malém množství – pivo, slivovici. 
Chřipku měl naposled před patnácti roky Zimnímu plavání se věnuje od roku 1971. K lékaři 
jednou za rok na změření tlaku. 
 Životní elán a optimistickou pohodu je možné této vůdčí osobnosti otužilců  
na trutnovském okrese jen závidět. 
 
Sběratelská burza pro děti 
 

     
 
 Sběratelskou burzu uspořádali 24.2. pracovníci Domu kultury v Trutnově. 
V Národním domě se jich sešlo několik desítek, aby si vyměnily nejrůznější zájmové 
předměty. (Nemohla chybět přirozeně výměna pokemonů.) 
 
Autogramiáda v kině Vesmír 
 

     
 
 Autogramiádu uspořádali v kině Vesmír 26. února před prvním promítnutím pohádky 
Z pekla štěstí 2 protagonisté tohoto filmu. Kromě Sabiny Laurinové a Rudolfa Kubíka 
podepisovali i Lukáš Vaculík a režisér Zdeněk Troška.  
 Kino Vesmír s kapacitou 380 míst se zaplnilo – dobrý český film přitahuje. 
 
 
 
 
Městský bytový podnik 
 



 Rok 2001 se vyznačuje stejně jako uplynulý dalšími prodeji majetku města a tedy je 
počítáno s minimálním přísunem finančních prostředků do prodávaných objektů. Opravy  
a zásahy v havarijních případech jsou zabezpečovány stále. I pro rok 2001 musel Městský 
bytový podnik škrtat požadavky na provedení některých akcí. Vybrané nájemné na veškerou 
kompletní péči o majetek nestačí. 
 
MUDr. Pavel Trpák 
 
 V únorovém čísle Radničních listů se představil občanům Trutnova MUDr. Pavel 
Trpák. I když v Trutnově žije až od ledna 1988, za léta prožitá v našem městě se  
za trutnovského rodáka téměř začíná považovat. 
 Od roku 1993 pracuje jako privátní lékař, nyní s částečným úvazkem v nemocnici 
Trutnov. Ve volebním období 1994-98 byl členem ZM, část tohoto období pracoval v RM. 
V současném volebním období je opět členem ZM. Je členem ČSSD. V krajských volbách 
roku 2000 byl zvolen do krajského zastupitelstva. 
 
Další kontejnery na separovaný odpad 
 
 V průběhu února a března budou rozmístěny na území města další kontejnery  
na separovaný odpad. Bude jich celkem na 40. Letos poprvé se na úhradě za svoz tříděného 
odpadu podílejí i občané – částka je započtena v poplatku za likvidaci komunálního odpadu. 
Kontejnery na tříděny odpad jsou sváženy vždy ve čtvrtek. 
 Na žádost občanů z centra města budou nové kontejnery umístěny i v blízkosti náměstí 
– na parkovišti pod ulicí Hluboký příkop  a v ulici Na Struze. 
 
Přemnožené straky ve městě (KS) 
 

                                      
 
 K problému – velký počet strak ničí v Trutnově zpěvné ptactvo – besedoval v Klubu 
seniorů 28. února Zdeněk Navrátil z referátu životního prostředí OkÚ. Dříve se straky hubily 
otrávenými vejci – proti tomu vystupují různí aktivisté. Před lety povolený odstřel strak 
přináší také problémy pro obyvatele městské aglomerace. Použití dravců nese riziko 
vzhledem k drátům elektrického vedení (vycvičený dravec přijde na 40.000 Kč). A zatimní 
závěr besedy? Ing. Navrátil slíbil, že vyvolá jednání na téma likvidace strak s předsedou 
mysliveckého spolku. 
 
 
Prodloužení provozu zimního stadionu 
 



 Vzhledem ke klimatickým podmínkám konce února prodloužil HC Trutnov až  
do odvolání provoz zimního stadionu. Bruslení škol: pondělí až pátek 8-14 hodin, bruslení 
veřejnosti 17-19, v sobotu a v neděli od 13 do 15 hodin. 
 
Klub seniorů 
 
 Na programu schůze KS 28. února bylo i vystoupení manželů Šnajdrových, majitelů 
bývalého hotelu Moskva a správců kontaktního místa Quantum. 
 
Matrika 
 
 V únoru 2001 se v Trutnově narodilo 54 dětí, z toho bylo 16 dětí trutnovských  
(9 chlapců a 7 děvčat). Sňatků bylo uzavřeno 6. V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 36 lidí, 
z toho bylo 19 našich spoluobčanů (11 mužů a 8 žen). 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily s blahopřáním jeden manželský pár 
u příležitosti zlaté svatby a 25 občanů při životních jubileích. 7. února bylo na trutnovské 
radnici přivítáno do života 13 dětí. 
 
Poslanec Petr Mareš v Trutnově 
 
 Besedu v malém sále MěÚ s Petrem Marešem, poslancem Parlamentu ČR, uspořádala 
27.2. čtyřkoalice okresu. Tématem byl Národní program vzdělávání ČR známý jako Bílá 
kniha, která zahrnuje všechny aspekty vzdělávacího procesu. 
 
  
 
  
 
 



Kulturní nabídka na březen 
 
 Kam v Trutnově za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti v březnu? Nabídku 
přinesly únorové Radniční listy. 
Plesy a taneční zábavy v Národním domě: 
10. a 17.2. Country bály. Oba večery provází Star West. Hrají Pěna a jakž Takž.  
Od 19.30 hodin, vstupné 120 a 100 Kč. 
16.2. Maturitní ples gymnázia. Pořádá gymnázium Trutnov od 20 hodin. 
30.2. Duhový hokej. I. společenský ples umělců a hokejistů. Večerem provází Martin Goláň, 
M. Drobný, M. Malá, V. Harapes, hraje skupina Dimenze. Pořadatel: Agentura Jaroslav 
Herejk.  Společnost Duha od 20 hod., vstupné 30 Kč. 
Výstavy: 
Do 15.3. Atip. Trutnovský urbanismus ve 20. století. Lidé a hory Nepálu. Galerie města 
Trutnova. 
Do 14.3. Výstava keramiky v galerii Lada. 
1.-16.3. MUDr. Ladislav Holub: Egypt a Rudé moře. Fotovýstava v kině Vesmír. 
18.3.-8.4. Turnovský mapový okruh. Výstava fotografií v kině Vesmír. 
21.3.-13.4. Výstava fotografií nejstaršího trutnovského fotoklubu (45 let). 
Ostatní pořady: 
5.3. Akademie třetího věku. Prof. PhDr. Vladimír Wolf. Severovýchodní Čechy a Slezsko. 
Pořadatel: ČČK a Dům kultury. Národní dům ve 14.30 hodin. 
5.3. Austrálie. Nový Zéland. Ing. Jiří Leskovjan – vyprávění s diapozitivy. Národní dům 
v 19.00 hodin. Vstupné 35 Kč. 
7.3. Klavírní koncert. Večer klasických sonát. Účinkuje Frant. Jirka. Pořadatel firma CMS, 
a.s. Trutnov. Hotel Bohemia v 19.00 hodin. 
8.3. Autogramiáda nové knihy Jaroslava Hofmana: „Zpráva o léčiteli z Batňovic“ –  
in memoriam Josefu Prouzovi. Klub Nivy, půjčovna knih v 16 hodin. 
14.3. 6.žákovské vystoupení. Pořadatel: ZUŠ. Haasův palác v 18.30 hodin. 
14.3. Egypt a Rudé moře. MUDr. Lad. Holub. Nár. dům v 19.00 hod., vstupné 35 Kč. 
17.3. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořádá Klub filatelistů. Klub důchodců Nivy  
v 7 hod. 
18.3. Jarní veselení. Zábavné odpoledne pro děti v Nár. domě v 15 hod., 20 a 30 Kč. 
19.3. Podskalák. Opereta. V hlavní roli Josef Zíma. ND v 19.30 h., vstupné 160,  
140 a 120 Kč. 
20.3. Šípková Růženka. Pořad pro MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ v rámci Světového dne. Divadla pro děti 
a mládež. ND v 8.30 a 10.00 hodin. Vstupné 20 Kč. 
23.3. Pražský barokní soubor. Koncert KPH v KSBM v 19.30 h., 65 a 45 Kč. 
23.3. Jarní koncert Krakonošky. Večer s městskou dechovou hudbou. Pořadatel: Krakonoška, 
DK a Město Trutnov v 19.00 hodin v ND. 
24.3. Walk Chor Ice d Host. Benefiční koncert rockové skupiny. Pořadatel: Agentura Jaroslav 
Herejk  Společnost Duha. ND v 19.00 hod., vstupné 40 Kč. 
25.3. Popleta aneb o šikovné princezně. Pohádkový čtyřlístek. Národní dům v 15.00 hodin. 
Vstupné děti 20 Kč, ostatní 30 Kč. 
26.3. Žijeme podle své krevní skupiny. Beseda s Janou Tomešovou. Pořadatel: California 
Fitness (Bohemia), s.r.o. a DK. ND v 19 h., 25 Kč. 
27.3. Koktejl. Divadelní předplatné. ND v 19.30 hod., vstupné 120 Kč. 
29.3. Autorská módní přehlídka. Setkání s módou. Národní dům v 19.00 hodin. Vstupné  
70 Kč. 



26.3.-5.4. Jazzinec 2001. 3.ročník jazz-blues-funky festivalu. Pořádá: Agentura Jazz + Go Go 
(Tomáš Katschner). Kytara 3x jinak. Ethno World. Funky Time. After párty. (Další údaje 
v březnu.) 
 
Městská knihovna 
 
 Od 1. března došlo k provizornímu zprovoznění městské knihovny. První patro je 
zrekonstruováno. Na dokončení čeká přízemí a potom stěhování množství knih do nových 
prostor s bezbariérovým přístupem. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce března – 
včetně nového výtahu. 
 
Dělo pro Klub vojenské historie 
 
 Práce na odlévání tříliberního rakouského horského kanonu  pro trutnovský Klub 
vojenské historie pokračují. Slévárnu Jindřicha Janečka v Merklovicích u Vamberka navštívil 
starosta Trutnova Mgr. Adamec. 
 Tento kuriozní dar města bude předán KVH u příležitosti vzpomínkové akce  
ke 135. výročí bitvy u Trutnova. Hodnota samého děla je 120.000 Kč. Členové klubu staví 
lafetu. Kola a náprava osy budou dřevěné – vše přesně podle originálu ve vídeňském arzenálu 
– jeho předpis se podařilo opatřit. 
 Dělo bude využito jako valutní kanón při slavnostních příležitostech. 
 
Nová publikace věnných měst 
 
 Nová nezvykle řešená publikace královských věnných měst (je jich devět a patří mezi 
ně i Trutnov) s barevnými fotografiemi a s nejdůležitějšími údaji vyšla v češtině, angličtině  
a němčině. Přináší mj. stručnou  historii věnných měst, informaci o kulturních akcích,  
o možnostech rekreace a o turistických zajímavostech. 
 Města jsou v této informační brožuře řazena podle abecedy. Zvláštností je obálka 
nezvyklého tvaru. Uvnitř najdeme stylizovanou mapu, na které každé město charakterizuje 
několik nejvýznamnějších staveb. 
 Cílem publikace Křížem krážem královskými věnnými městy je propagace těchto 
měst. Jejich historie se datuje počátkem 14. století a jejich právní forma zaniká až v roce 1918 
vznikem samostatné republiky. 
 
Projekt 100 
 
 V rámci projektu 100 mohou diváci v kině Vesmír zhlédnout přední díla světové 
kinematografie. Akce potrvá více než týden. 
 
Zápis dětí do mateřských škol 
 
 Od 1. března do konce dubna probíhá každoročně ve všech trutnovských mateřských 
školách zápis dětí pro nový školní rok. 
 Přednostně jsou do MŠ umístěny děti zaměstnaných rodičů – v případě volných míst 
mohou být přijaty i děti matek na další mateřské dovolené nebo matek v domácnosti. 
 Příležitost mají i ty matky, které chtějí při pobírání rodičovského příspěvku využít 
možnosti na tři dny v měsíci umístit dítě v předškolním zařízení (aby si zvyklo na kolektiv). 
Záleží ovšem na možnostech vybrané MŠ, zda bude mít volná místa. 



 
Návštěva zástupce hejtmana Vlad. Dernera v Trutnově (dálnice) 
 
 V rámci návštěvy Královéhradeckého kraje se sešel zástupce hejtmana Vladimír 
Derner v Trutnově se starostou města Mgr. Ivanem Adamcem. Důležitým bodem hodinového 
jednání byla i výstavba D11-A3 (dálnice), kterou podle Dernera považuje rada kraje  
pro rozvoj Královéhradecka rovněž za prioritní. „Předali jsme si i určité zkušenosti  
a zkonzultovali kroky, které by mohly v postupu při řešení výstavby dálnice následovat,“ 
uvedl Mgr. Adamec. 
 Diskutovalo se také o reformě veřejné správy. Místohejtman Vladimír Derner 
zhodnotil závěrem, že Trutnovsko v rámci kraje patří mezi „neproblémové.“ 
 
Udělení CRA Ratingu města Trutnov 
 

     
 
 Představitelé agentury Czech Rating Agency, a.s., která dokončila hodnocení města  
za sledované pětileté období, předali 2. března starostovi Mgr. Adamcovi diplom, v němž 
ocenili rozvoj podkrkonošské metropole. 
 Město bylo hodnoceno v kontextu celého regionu, jak je schopno regenerovat finanční 
zdroje a celkové možnosti svého rozvoje. Dopadlo velmi dobře. Z hlediska krátkodobého 
ratingu získalo nejvyšší možné ocenění na úrovni Prime – 2. Trutnovu byl dále udělen 
dlouhodobý mezinárodní rating, který je jen o dva stupně nižší, než je hodnocení České 
republiky, a které se nachází v nejvyšším, tj. investičním pásmu hodnocených subjektů. 
Z hlediska lokálního se pak jedná o hodnocení, které město Trutnov řadí mezi skupinu 
subjektů, které jsou „kvalitní, s nadprůměrnou schopností a ochotou splácet své závazky,  
a u nichž je budoucí riziko ovlivněno spolupůsobením více vlivů.“ 
 Agentura velmi pozitivně ocenila investice do zlepšení infrastruktury. Do městských 
komunikací bylo vloženo více než 200 milionů korun a tyto investice budou v poměrně 
vysoké míře pokračovat i letos. To zdůraznila analytička Martina Hábová. Dobře bylo také 
hodnoceno vytváření zázemí pro zaměstnanost obyvatelstva – výrazná spolupráce s investory 
a úsilí přilákat je do Trutnova. Typickým příkladem je aktivní spoluúčast města při přípravě 
průmyslové zóny. 
 Agentura na druhé straně ale i upozornila na některé závažné skutečnosti, které 
s sebou výrazná míra investic nese. Zejména se jedná o zvyšující se míru zadluženosti města, 
jejíž výše pomalu dosahuje hranice pro příjem státních dotací a hlavně zvyšuje míru 
mandatorních výdajů v rozpočtu. To by mohlo v budoucnu omezit volnost jeho sestavování. 
 Spolu se zadlužením zde navíc existuje riziko vyplývající z úvěru v cizí měně, ač se 
úvěr zatím jeví jako neztrátový. Město bude muset v budoucnu přistoupit ke snížení své míry 
investic na 20 až 30 % objemu ročního rozpočtu. 



 „Město je zadluženo zdravě,“ uvedl starosta Trutnova. A k plánovanému přijetí úvěru 
řekl: „Letos bude míra investic v Trutnově abnormálně vysoká. Je třeba si uvědomit, že teď  
i příští rok se zde uskuteční největší dvě investiční akce za posledních padesát let. Přestavuje 
se Základní škola v Komenského ulici, kde je výše nákladů kolem 190 milionů, z čehož  
118 milionů korun slíbil jako dotaci stát. Čeká nás ale i výstavba mostu za nádražím, o níž  
se uvažuje už třicet let, ale nikdo se do ní nepustil. My tu odvahu máme, ale samozřejmě to 
bude něco stát. Počítáme i s tím, že příští rok asi k žádnému velkému rozšíření investičních 
záměrů nedojde.  
 
 Rating města Trutnova končí: „Po zhodnocení současného a minulého hospodářského 
vývoje města Trutnov a jeho krátkodobého výhledu, po zvážení aktuální výše závazků z titulu 
zadlužení a ochoty dostát řádně a včas svým finančním závazkům, uděluje Czech  Rating 
Agency, a.s. městu Trutnov krátkodobý CRA Rating na úrovni Prime – 2. 
 
Krakonošova socha 
 
 Vandaly poničená Krakonošova socha na kašně náměstí (odlomená ruka) v noci  
7. února bude obnovena zhotovením bronzové kopie. Práce byla zadána mistru Jindřichu 
Janečkovi, jeho slévárně u Vamberka. 
 Zastupitelé města se rozhodli ne pro nějakou provizorní opravu sochy z r. 1892. 
Bronzová alternativa, na jejíž zhotovení uvolnili z rozpočtu 400.000 Kč, oproti dosavadnímu 
dílu z galvanicky odlévanému zinku, by měla vydržet věky. 
 
Krkonošská sedmdesátka 
 
 Populární Krkonošská sedmdesátka se konala letos už po šestačtyřicáté 3. března. Start 
a cíl byl v lyžařském stadiónu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně. Náročné vytrvalecké tratě 
absolvovali muži, ženy a veteráni, letos takřka na 200 pětičlenných družstvech. 
 Mezi 151 hlídkami mužů dominoval tým Redpoint Teplice nad Metují. Čistě ženských 
mužstev se na trať odvážilo jen 18 – nejrychleji běžel tým SKP Jablonex. 
 Letošní Krkonošské sedmdesátce  přálo pěkné počasí a velmi dobrá atmosféra celého 
závodu. Trasa byla obvyklá – oficiální délka 55 km, se všemi převýšeními 68 km. 
 Vznik této velké lyžařské akce se váže k datu 6. března 1955. Na startu premiérového 
ročníku stálo pět desetičlenných štafet – zvítězilo družstvo RH Hradec Králové. V roce 1964 
byla soutěž obohacena o závod pětičlenných hlídek – později byl snížen počet členů 
mužských štafet rovněž na pět. Byly doby, kdy se počet účastníků blížil ke čtyřem tisícům. 
V roce 2001 dosáhl tisícovky. 
 
Muzeum Podkrkonoší Trutnov 
 
 Nejen městská knihovna, ale i Muzeum Podkrkonoší prodělává změnu, i když zdaleka 
ne tak rozsáhlou. Od 3. do 12.3. se prostory muzea malují. Do konce března tu bude ještě 
k zhlédnutí výstava Životní styl první poloviny 20. století. 
 
Nebezpečí slintavky a kulhavky 
 
 Epidemie slintavky a kulhavky, která se stala postrachem západní Evropy, zatím 
trutnovský okres neohrožuje. Přísnou obezřetnost však i tady situace vyžaduje, i když v České 



republice nebyl dosud výskyt tohoto nebezpečného onemocnění hospodářských zvířat 
zaznamenáno. (Naposledy se vyskytla u nás tato onemocnění před 30 lety.) 
 
Krach Mikafarmu 
 
 6. března probíhalo u Krajského soudu v Hradci Králové přezkumné jednání věřitelů 
zkrachovalé s.r.o. Mikafarm Trutnov. Tato firma vykupovala od zemědělců mléko  
a zpracovávala je v pronajatých prostorách moderně vybavené trutnovské mlékárny, patřící 
společnosti Mika Jaroměř-Josefov (taje od loňského října také v konkurzu). V polovině 
minulého roku Mikafarm ukončil mléčnou výrobu a začátkem srpna na něj soud vyhlásil 
konkurz. 
 Mikafarm dluží svým věřitelům (je jich 124) 53 milionů korun. Věřitelé Mikafarmu 
podle vyjádření správce konkurzní podstaty Lad. Bumana přijdou zřejmě zkrátka. 
 Z prodeje zkrachovalé mlékárenské firmy se dá získat jen zlomek padesátimilionového 
dluhu. 
 
Naučná stezka války 1866 
 
 Projekt Naučná stezka války 1866, který zpracoval člen KVH Miroslav Kejzlar,  
se realizuje tak, aby byl ukončen do 16. června. 
 Stezka bude opatřena informačními tabulemi v místech bojového střetnutí této války, 
které připomenou historické souvislosti bitvy u Trutnova 27. června. 
 Vzpomínková akce 16. června proběhne za účasti historických vojenských jednotek 
z ČR i z ciziny. Přijede  i řada významných hostů. Při této příležitostné oslavě předá starosta 
Trutnova Mgr. Ivan Adamec nově zhotovené dobové dělo trutnovskému KVH. 
 
Oddíl „Sport pro všechny“ 
 
 Oddíl TJ Loko „Sport pro všechny“ nabízí malým i velkým pod vedením 
kvalifikovaných cvičitelů a cvičitelek různorodé zajímavé sportovní vyžití v trutnovské 
sokolovně – míčové hry, cvičení na nářadí, aerobic, kalanetika aj. 
 
Státní oblastní nemocnice Trutnov 
 
 V novém krajském zastupitelstvu je i ředitel Státní oblastní nemocnice Trutnov 
MUDr. Martin Limburský. Nač zaměřuje své úsilí v tomto orgánu? 
 „V oblasti zdravotnictví, která je středem mého zájmu, se nyní koncipuje příslušný 
odbor. Jeho hlavním úkolem bude mapování situace v kraji. O žádných radikálních změnách 
ve smyslu koncepcí či redukcí se doposud nejedná.“ 
 „Mezery jsou především v koordinaci jednotlivých lékařských odborností, které by 
měly být v budoucnu smysluplněji a s ohledem na odpovídající strukturu centralizovány.“ 
 Dále uvedl: „Chtěl bych se výrazně podílet na fázi rozdělování kompetencí 
jednotlivým zdravotnickým zařízením. Mojí snahou také bude udržet postavení naší 
nemocnice v rámci kraje s důrazem na to, aby se její dostavba uskutečnila  podle dosavadních 
představ a projektu.“ 
 
Sčítání lidu, domů a bytů 
 



 Nejpozději do 15. března vyberou sčítací komisaři ze všech trutnovských domácností 
vyplněné formuláře pro sčítání lidu, domů a bytů. Potom bude následovat statistické 
zpracování. 
 Občané však mohou bez udání důvodů předat vyplněné formuláře i na městském 
úřadě. Počet takto odevzdávaných tiskopisů však není v této době velký. 
 Pokud v takto odevzdaných formulářích jsou však nedostatky, musí sčítací komisaři 
znovu do takové domácnosti. 
 
Policejní služebny v budově býv. Svazarmu 
 
 Oddělení cizinecké policie se nachází nyní v objektu bývalé autoškoly v Horské ulici. 
Nově v tomto objektu byl také zahájen provoz oddělení hlídkové služby Policie ČR  
a dopravní inspektorát. 
 Trutnovské ředitelství PČR má uvedené prostory zatím pronajaty na deset let. V plánu 
však je jejich odkoupení a rekonstruování. 
 
Podpora romských aktivit 
 
 I když je Trutnovsko větší než Semilsko a i počtem Rómů několikanásobně na svém 
území převyšuje, přidělila Mezirezortní komise pro záležitosti romské komunity mnohem 
méně peněz (loni 20.000 Kč, letos jen 15.000 Kč) na podporu aktivit místních romských 
občanských sdružení. Podpora má být zaměřena především na aktivity dětí ve volném čase 
nebo na zájmové  umělecké aktivity. 
 
Dny evropského dědictví 
 
 8. března proběhla (s velkým předstihem) 1. koordinační schůzka k akci Dny 
evropského dědictví 2001. Ty se uskuteční v sobotu 8.9. a v neděli 9.9. 
 Pro veřejnost budou památky zpřístupněny přibližně ve stejném rozsahu jako loni –  
na 13 místech. Přibyl Národní dům a lokalita bývalé synagogy. V jednotlivých objektech je 
zajištěn program a informace o nich. Pro zájemce budou zajištěny autobusy na dvou trasách 
prohlídek. 
 Ověřuje se možnost osvětlení památníku gen. Gablenze. 
 
„Zpráva o léčiteli z Batňovic – in memoriam Josefu Prouzovi“ (autogramiáda) 
 

     
 



 8. března od 16 hodin se uskutečnila v trutnovské knihovně Rozvoje ducha a zdraví 
v kulturním klubu Na Nivách autogramiáda knihy „Zpráva o léčiteli z Batňovic –  
in memoriam Josefu Prouzovi. Podepisovali autoři tohoto díla Jaroslav Hofman,  
PhDr. Oldřich Janeček, fotograf Pavel Rejtar, pozváni byli i akad. malíř a grafik Josef Jíra, 
grafik Josef Vik a syn léčitele Josef Prouza. Knihu vydalo olomoucké nakladatelství Poznání. 
 Josef Prouza byl jeden z nejvýznamnějších osobností léčitelství v Podkrkonoší. 
Zemřel sice už před pěti lety, ale desetitisíce jeho pacientů na něho stále v dobrém vzpomínají 
a mnozí neopomenou položit příležitostně na jeho hrob na batňovickém hřbitově kytičku 
vděčnosti. 
 Kniha o Josefu Prouzovi zahrnuje velké množství autentických příběhů, rad, postupů  
a receptů. Přispěla do ní řada Proudových současníků, žáků, spolupracovníků i přátel. Ti, jak 
uvádí jeden z hlavních autorů této knihy Josef Hofman, „zprostředkovali budoucím generacím 
poznání dosud neznámých, nových pohledů na význam Prouzovy léčitelské práce a jejich 
přesah do nastávajícího třetího tisíciletí. 
 
Radim Uzel v Trutnově 
 
 Se známým sexuologem Radimem Uzlem měli možnost besedovat ti, kteří 8. března 
přišli do sálu budovy městského úřadu v rámci semináře O plánovaném rodičovství. 
 
Kontejnery na separovaný odpad 
 
 V březnu bude na různých místech Trutnova rozmístěno na 40 nových kontejnerů  
na separovaný odpad. Přihlíželo se přitom k přání občanů, aby nemuseli chodit s papírem, 
sklem a plasty příliš daleko od svého bydliště. 
 
Adventisté 
 
 10. března ve 13.30 hodin se uskutečnilo v přednáškovém sále Církve adventistů  
za nemocnicí další velkoplošné promítání „NET 99“ na téma „Odvaha žít.“ (Pokračování této 
akce 7. dubna přednáškou MUDr. M. Ondráčka.)  
 
Zpěvačka Eva Henychová 
 
 12. března zavítala do Trutnova, do čajovny U zeleného listu na Krakonošově náměstí, 
skladatelka, textařka i interpretka svých písní Eva Henychová. Oblibu svých posluchačů 
získává nejen mistrovskou hrou na kytaru a sugestivním hlasovým projevem, ale hodně i tím, 
že dovede svými písněmi posluchače zasáhnout a oslovit. (Ročně absolvuje  
na 150 vystoupení.) 
 
Stav ovzduší 
 
 Tři měřiče stavu ovzduší rozmístěné v Trutnově vykazují poměrně dobrou situaci. 
Oxidy síry se pohybují na čtvrtinové hodnotě hranice normy. Problémy s oxidy dusíku jsou 
několikrát v roce na Zelené louce. 
 Občané Trutnova mohou denně sledovat stav ovzduší ve městě na neustále 
aktualizované elektronické tabuli ve vestibulu městského úřadu. 
 
 



Strategický plán rozvoje města 
 

     
 
 Strategický plán rozvoje města byl projednán na pracovním jednání zastupitelů  
14. března. Na zpracování tohoto dokumentu, který představili poslancům a občanům (těch 
však přišlo na toto jednání jen málo) zástupci vedení města a společnosti Berman Group,  
se podílely pracovní skupiny lidí z různých oborů lidské činnosti. 
 Již loni v létě vyzval starosta Trutnova Mgr. Adamec zástupce více než třiceti 
podniků, škol, státní správy a zástupců samosprávy a městského úřadu i reprezentantů dalších 
institucí, aby vytvořili komisi pro strategický rozvoj města. Konzultantem jim měla být 
společnost Berman Group. „Dílo nelze považovat za „mrtvý papír“, ale především  
za pracovní dokument, který bude stále aktualizován.“ 
 Strategický plán rozvoje města by měl určit směry dalšího vývoje, jimiž se má Trutnov 
v nejbližších letech ubírat. 
 V rámci první fáze projektu nazvané „Zkoumání prostředí“ byl zpracován profil 
města. Zahrnoval informace demografické, o infrastruktuře, stavu životního prostředí, 
podmínkách bydlení, o cestovním ruchu a další. 
 Členové zřízené komise se zúčastnili aktivně rozhovorů s představiteli a zástupci 
největších zaměstnavatelských subjektů z průmyslového sektoru i sektoru obchodu a služeb 
v Trutnově. Cílem jednání bylo zjistit jejich postoj k městu, problémy, které považují  
za nejzávažnější a také, jaké jsou jejich vyhlídky. Společnost Berman Group provedla rovněž 
korespondenční průzkum a vzorku malých podniků do padesáti zaměstnanců. 
 Rozhodujícími faktory rozvoje, na něž je celý plán zaměřen, jsou 1) podmínky  
pro podnikání, ekonomický rozvoj, 2) doprava, 3) kvalita života ve městě, 4) rozvoj 
cestovního ruchu. 
 Strategická vize, na níž se komise dohodla, vedla k rozdělení zúčastněných do čtyř 
pracovních skupin, aby odděleně dosáhly konsensu o tom, jaké kroky je třeba učinit, aby 
v určených oblastech nastalo zlepšení. Ty jsou konkretizovány v akčních plánech. 
 
 Získané znalosti posloužily při určování současných i budoucích rozhodujících faktorů 
či kritických oblastí rozvoje města. 
 Kritickými oblastmi města, na něž se strategický plán rozvoje města zaměřuje, byly 
určeny podmínky pro podnikání, ekonomický rozvoj, doprava, kvalita života ve městě  
a rozvoj cestovního ruchu. Stanovily se i jeho silné stránky a oblasti, mezi které patří např. 
bydlení, dobrá kvalita životního prostředí. Přestože jednou ze slabých stránek města je 
doprava, pozitivně naopak hodnotí zpracovatelé plánu stav komunikací ve městě. 
 V oblasti kultury života je vytýkána např. nedostatečná infrastruktura v integrovaných 
obcích či nedostatek bytů pro seniory. Slabou stránkou je i oblast podmínky pro podnikání, 
přičemž je kladně kvitováno to, že ve městě je řada úspěšných velkých a středních  



i zahraničních investorů. 
 Zástupci firmy Berman Group zdůrazňují, že cílem nebylo jen vytvoření dokumentu, 
ale hlavně zorganizování lidí, aby nalezli nejdůležitější rozvojové impulsy a zvýšili tak 
schopnost města získávat investiční zdroje. 
 Mezi silné stránky města patří místní ekonomika, kterou lze označit za dominantně 
tradičně průmyslovou se silným zastoupením textilního, elektrotechnického a strojírenského 
průmyslu. Zdůrazněna je vysoká exportní orientace. 
 Za výhodu Trutnova, dnes druhého největšího města v Královéhradeckém kraji lze  
pro budoucnost považovat i skutečnost, že je turistickým centrem východních Krkonoš. 
 Mezi negativa patří absence dálnice, která způsobuje nedostatečné pracovní napojení 
na ostatní regiony a umocňuje negativa, spojená s periferní polohou města. 
 
Dům s pečovatelskou službou a DD (?) 
 
 O odkoupení nemovitostí, objektů čp. 819 a 820 (tzv. Humlův dvůr na České čtvrti) 
rozhodlo březnové zastupitelstvo města. V budoucnu by tady mohl vzniknout dům 
s pečovatelskou službou a domov důchodců, kombinované zařízení vhodné pro seniory. 
 ZM schválilo i vyhlášení veřejné sbírky na zhotovení nové sochy Krakonoše  
na kašně. Občané mohou dobrovolně přispět (schránka na darované peníze bude umístěna  
ve vestibulu MěÚ) buď takto přímo nebo zasláním příspěvku přes Komerční banku. 
 Sbírka proběhne v období od 15. března 2001 do 30. června 2001. Iniciativa k této 
akci vzešla přímo od občanů města. 
 
Poplatek ze psů 
 
 Poslední den splatnosti poplatku ze psů na rok 2001 je 15. březen (resp. jeho první 
splátky). Při opožděné úhradě se poplatek zvyšuje o 1 % za každý den prodlení (nejvýše  
o 50 %). Noví majitelé psů jsou povinni podat přiznání k poplatku nejpozději do 15 dnů  
ode dne jeho nabytí. 
 
Sčítání lidu, domů a bytů 
 
 Asi 3000 občanů neodevzdalo sčítací listy přímo pověřeným komisařům, ale 
městským a obecním úřadům nebo přímo na statistický úřad. Jsou to asi 2 % obyvatel okresu. 
Po 7. dubnu začne statistika se zpracováním dat. 
 
Texlen, a.s. (Manažer roku) 
 
 Jedním z 16 nejúspěšnějších účastníků VIII. ročníku soutěže o Manažera roku 2000 je 
místopředseda představenstva a ředitel a.s. Texlen ing. Jaroslav Buda. Je jediným vybraným 
z oblasti textilní výroby. Oceněn byl zejména jeho osobní podíl na celkovém rozvoji firmy. 
 
 I když se nový systém v placení poplatku za odvoz a likvidaci odpadu podle nové 
městské vyhlášky ještě stoprocentně nevžil, přesto se podle starosty Adamce kapitační platba 
(na hlavu) osvědčila. 
 „Ve starém systému neplatiči jako by neexistovali. Když nenalepili na popelnici 
známku, aby mohla být vyvezena, odpad pálili v kamnech nebo se jej zbavovali  
na tzv. černých skládkách.“ Možnost postihu neplatičů město má. 
 



Policie ČR v nových prostorách na Horské ul. 
 

     
 
 Trutnovské oddělení cizinecké policie a dopravní inspektorát P ČR se přestěhovaly  
do objektu býv. Svazarmu. Tady našla zázemí i technická správa policejních vozidel. 
(Původní záměr dostavby policejního areálu v areálu býv. kasáren by si vyžádal 150 milionů 
korun – současné řešení asi na 1/3 této částky. 
 Novinkou trutnovského vozového parku P ČR je Volkswagen Synchro s pohonem čtyř 
kol. Zlepší práci dopravní policie, která bude mít nyní při šetření nehod dvě auta. Nové 
vozidlo je moderně vybaveno – ulehčí a zrychlí vyšetřování dopravních nehod. 
 Nové policejní vozidlo osobně v Trutnově předal ředitel krajské správy Policie ČR 
v Hradci Králové Petr Přibyl. 
 
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v Trutnově 
 

     
 
 V rámci svého poslaneckého dne navštívil 19. března Trutnov ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy Mgr. Eduard Zeman. Tady si prohlédl především ZŠ v Komenského 
ulici, která prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Dokončena je již část v půdní vestavbě. Letos je 
uvolněno na rekonstrukci 80 milionů korun. 
 Za svého pobytu na škole se zabýval ministr Zeman o chod školy, o postup prací  
i o problémy přestavby, která probíhá za plného provozu školy. 
 Součástí návštěvy byla i beseda s žáky této školy. Zatím co s žáky pátých tříd 
probíhala v klidném duchu, s žáky devátých tříd už byla vzrušenější. Otázky byly hodně 
zaměřeny i k eventuálnímu rušení víceletých gymnázií.  Ministr hájil názor, že selekce žáků 
na víceletá gymnázia je předčasná. Nesouhlasí s odchodem studijně nadaných žáků  
na víceletá gymnázia. (Vládou schválený návrh na rušení osmiletých gymnázií má v brzké 
době projednávat parlament – tady však patrně neprojde.) 



 Ministr Zeman není vůbec o potřebnosti víceletých gymnázií přesvědčen –  
i v Trutnově si udělal malý průzkum, kolik žáků pátých tříd se ke studiu hlásí a proč. 
„Potvrdilo se, že většinou žáci vůbec nevědí, co chtějí dělat.“ Většina jich  volí možnost 
přestoupit na gymnázium v páté či šesté třídě jako snazší cestu k tomu, aby se na tento typ 
školy dostala. 
 Druhou zastávkou ministra Zemana v Trutnově bylo SOU a Učiliště ve Volanovské 
ulici, kde se sešel s ředitelem školy ing. Coufalem, s pedagogy a mistry odborného výcviku. 
Studenti učiliště se prezentovali vynikajícím připraveným menu. Třetí zastavení v Trutnově 
proběhlo ve zdravotnické škole, kde s ministrem jednal ředitel školy Mgr. Javůrek  
o možnostech výstavby domova mládeže a školní jídelny. Stávající kapacita ubytovacího  
i stravovacího zařízení pro studenty této školy nedostačuje. 
 Všichni účastníci tohoto jednání, kterého se zúčastnil i vedoucí referátu školství OkÚ 
v Trutnově ing. Bolehovský, se shodli na potřebnosti realizace tohoto záměru. Letos se však 
už nenechá v této věci mnoho udělat a příští rok bude problematika středních odborných škol 
a jejich financování spadat přímo do kompetence krajského úřadu. 
 
 Během své trutnovské návštěvy se setkal ministr školství i s řediteli místních 
základních a speciálních škol. Jednání probíhalo v aule lesnické školy a točilo se především 
kolem nízkých platů učitelů. „Přísahám, že peníze na zvýšení základních mzdových tarifů 
nepocházejí z prostředků určených na nenárokové složky platu,“ ujišťoval přítomné ministr. 
Učitelé by si však podle něj měli uvědomit, že se na jejich výplatách začínají projevovat 
snížené úvazky a delší dovolená. 
 Hospodaření většiny škol je prý v průběhu roku také značně nevrovnané. K problému 
nových absolventů pedagogických škol, kteří místo do škol odcházejí za vyšším výdělkem  
do soukromého sektoru, uvedl přesvědčení, že se tato výhodnější místa rychle zaplní  
a absolventi najdou zase cestu do škol. 
 Během pracovní večeře, pořádané starostou Trutnova Mgr. Adamcem, shrnul ministr 
školství poznatky z města a ocenil dobrý vztah jeho vedení ke školství. To potvrdil  
i zúčastněný poslanec a člen zastupitelstva města MUDr. Čevela. 
 
Výstava trutnovského Fotoklubu (GMT) 
 

     
 
 Vernisáží 20. března byla zahájena v Galerii města Trutnova výstava místního 
Fotoklubu, který má v současné době 20 členů. Pracovní název tohoto zájmového spolku 
KDÚ napovídá, že jeho členové (patří mezi ně významná osobnost české krajinářské 
fotografie Jiří Havel, dlouholetý předseda klubu Karel Hybner – tvůrce trutnovské 
fotokroniky, kterou vytváří už 30 let, Ctibor Košťál, u něhož obdivujeme jeho fotozáběry 
z cest po světě) se scházejí každé druhé úterý v salónku Domu kultury. 



 Součástí činnosti FK je i účast na tzv. mapových okruzích, Turnovském  
a Ratibořickém (obesílání vybraných fotografií po stanovené trase a městech a hodnocení 
prací). Členové trutnovského FK nejsou jen Trutnované – přijíždějí z Úpice, Rtyně.  
 Z historie trutnovského FK, který vznikl před 45 lety (1956) nelze nepřipomenout 
Bedřicha Máje, který stál u jeho zrodu a byl velkou autoritou mezi fotografy – v roce 1942  
se stal mistrem Svazu českých fotografů a byl i nositelem nejvyšších mezinárodních ocenění. 
Mezi zakládající členy patřil i dlouholetý předseda okresní a krajské oborové sekce  
pro fotografii Rudolf Matějka, dále i Edvard Čapek ve fotografii technicky naprosto 
dokonalý. 
 
 V úvodním slovu vernisáže po odeznění hudebního vystoupení klavírního virtuóza 
Františka Jirky, ředitel GMT PhDr. Karel Shrbený mj. uvedl: „Touto výstavou navazujeme  
na náš letošní záměr představovat vám další výtvarné umělce regionu tentokrát zdejší 
fotografy, kteří u nás jako klub ještě nevystavovali.“ 
 „Členové fotoklubu – vedle několika profesionálních fotografů – jsou převážně 
fotografové amatérští, ale to vůbec neznamená, že by se spokojovali s jakoukoliv úrovní 
svých fotografií. Opak je pravdou, jsou znalí a pracují na vysoké úrovni …“ 
 A kdo vystavuje? S. Dolenský (krajinářská fotografie), M. Dufka (také krajinář),  
ing. E.Gaisler (záběry ze sportu a života), ing. J. Havel (inspirátor generace našich krajinářů), 
ing. J. Jirman (záběry z Nepálu), Zd. Klučka (fotograf krajiny, tvůrce makrosnímků),  
ing. Ct. Košťál (dokonalý krajinář), J. Křen (reportér a krajinář), ing. Zd. Kubín (moderní 
technika fotografie aktů), J. Kult (uplatnění fotografické dovednosti v tiskařské profesi),  
P. Líbal (makrofotografie), K. Macháček (skautský život), M. Manych (životní situace),  
M. Radiměřský (objevné akty), ing. Zb. Šanc (zasněné fotografie krajiny), A. Vaníček 
(reportážní fotozáběry), Zb. Vojáček (ženské portréty), Karel Hybner (dokumentarista, tvůrce 
trutnovské fotokroniky). 
 
Klub seniorů 
 

     
 
 Březnové jednání Klubu seniorů (21.3.) v malém sále městského úřadu mělo  
na programu představení Městské policie v Trutnově. Kromě zhodnocení činnosti MP 
v uplynulém roce byly předvedeny i kompletní uniformy členů městské policie. 
 Dalším bodem programu byla i informace správce motelu Horal St. Nedomlela  
o současné situaci tohoto zařízení. 
 
 
 



ČČK (relaxační cvičení) 
 
 Cyklus relaxačního cvičení podle Feldenkraisovy metody pro děti a seniory organizuje 
Oblastní spolek ČČK Trutnov/Semily. 
 Po dobrých zkušenostech z cvičení dětí MŠ v Horské ulici proběhla prospěšná akce  
ve Stacionáři pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti na Kryblici. Pod dohledem 
odbornice tu mohly děti 21. března po celou hodinu relaxovat. Týž den se uskutečnilo  
i cvičení dospělých v tělocvičně MŠ v Horské. 
 Prováděná relaxace pomáhá odstraňovat únavu a je prevencí před zbytečným 
opotřebováním těla. Blahodárně působí na celý tělesný organismus a ovlivňuje kladně  
i činnost mozku. Pohyby při cvičení jsou pomalé, dobře promyšlené. (Tuto akci zajišťuje 
pracovnice ČČK Vl. Vítková.) 
 
Demontáž sochy Krakonoše 
 

     

     
 

     
 



 22. března dopoledne byla provedena demontáž poškozené sochy Krakonoše  
a odvezena načas do slévárenské dílny Jindřicha Janečka v Merklovicích. Tady poslouží jako 
model k vytvoření nové bronzové sochy. Ta má být podle dohody dokončena do poloviny 
června. 16. června bude odhalena na kašně Krakonošova náměstí v rámci slavnostní 
vzpomínkové akce u příležitosti 135. výročí bitvy u Trutnova. 
 Součástí této významné kulturně společenské akce bude také předán trutnovskému 
Klubu vojenské historie tříliberní rakouský horský kanon. Ten dalo město Trutnov zhotovit  
a darovat jako projev uznání za dlouholetou veřejnou činnost KVH. 
 Odborně spoutaného (upevněného jako ochrana před případným poškozením) odřezali 
pracovníci slévárenské dílny rozbrušovací pilou. Demontáži, která trvala po tři hodiny,  
se zájmem sledovali přes nepříznivé počasí četní diváci. 
 
Starosta Trutnova v Bruselu 
 
 22. března odletěl do Bruselu starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec Je jedním  
z 13 představitelů měst ČR. Pozvání zprostředkovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 
 Akci financuje Severoatlantická aliance. Hlavním bodem zájezdu je předání dalších 
informací (přednáškový cyklus) o NATO, o začlenění naší země do této organizace. 
 
Krakonoška 
 

     
 
 23. března se uskutečnil ve velkém sále městského úřadu tradiční Jarní koncert 
trutnovského dechového orchestru Krakonošky. 
 
Jazzinec 2001 
 

     
 



     
 
 Program 3. ročníku blues funky festivalu Jazzinec 2001 Trutnov slibuje svým 
příznivcům, že si koncem března a začátkem dubna přijdou na své. Dramaturgii bude mít 
podobnou jako loni, kdy návštěvnost a zájem posluchačů předstihly očekávání organizátorů. 
 Jazzový festival zahájila 26. března v koncertní síni Bohuslava Martinů Dáša 
Andrtová-Voňková, která potvrdila svou kytarovou virtuozitu. Na koncertu letos chyběl 
ohlášený Radim Hladík (zasáhla chřipka) – podle hlavního organizátora Tomáše Katschnera 
ještě možná během festivalu do Trutnova přijede. Bluesově naladil posluchače druhý interpret 
Luboš Andršt se svým žákem Merkem Rejhonem.  Nepřítomného Hladíka nahradil svým 
vystoupením Trutnovu už dobře známý Američan Ramblin Rex. Pořad Kytara třikrát jinak  
se vydařil. 
 
 27. března proběhl v Čajovně večer Ethno world.  Fujara, flétny, bubínky, šalmaje  
a chřestidla přenesly posluchače do domorodých oblastí od Balkánu až po Pakistán.  
 29. března se stala vinárna Pod Hradem prostředím, v němž vynikla atmosféra 
rytmického a pulsujícího jazzu ve Funky Time. Večer byl věnován nastupující české generaci 
jazzmanů v čele se saxofonistou Marcelem Bártou.  
 Program hlavního večera 31. března v Národním domě (Festivalové finále) zahájil 
basový virtuóz Pavel Jakub Ryba  svou zvláštní a osobitou muzikou. Silně zapůsobilo  
i vystoupení tria, soustředěné kolem Martina Kratochvíla, s nímž se představili Američan 
Tony Ackerman a Iránec Imra Mussa Zangi. 
 
 Trutnovský festival uzavřel 5. dubna ve vinárně Pod Hradem After Partys Blues Triem 
Ramblina Rexe. Došlo i k dočasnému rozloučení s Ramblinem Rexem, který načas odlétá 
domů do USA podívat se na svého vnuka. 
 Jazzinec 2001 se v Trutnově vydařil. Má tu svou popularitu. 
 
Letní čas 
 
 V neděli 25. března v 02:00 ráno se posouvá čas na 03:00 hodin letního času,  
tj. o hodinu vpřed. Pro většinu lidí bez problému. 
 
Expedice Aconcagua 
 
 Poutavé vyprávění připravil o expedici Aconcagua Argentina-Chile 27.3. v kině 
Hvězda v areálu ZŠ Mládežnická PaedDr. Libor Turek  se 400 diapozitivy (výstup na nejvyšší 
horu Západní polokoule, činné sopky, vodopády v džungli, pětimilionové Santiago, koupání 
v Tichém oceánu aj.). 
 



Zima ještě nekončí 
 
 Koncem března ztížily i na Trutnovsku dopravu námraza a sníh. Silné ochlazení, 
sněžení vyvolávalo problémy s údržbou méně frekventovaných vozovek, o které pečuje 
Správa a údržba silnic v Trutnově. 
 
 Od 28.3. do 1.4. hostoval v Trutnově u supermarketu Plus cirkus Romanze. 
 
Kulturní cena města Trutnova (návrh) 
 
 Zastupitelstvo města rozhodlo 27.3. o udělení Kulturní ceny města Trutnova  
za rok 2000. 
 Letos budou uděleny ceny dvě – výtvarníku Miloši Trýznovi  a tanečnímu klubu Star 
West, který vede Zdeněk Krčmář. Ten v diskusi na ojedinělé reakce některých poslanců  
(Dr. Wolf) uvedl: „Cena není pro mě, ale pro více než 100 lidí, kteří odvedli za 13 let 
existence této taneční skupiny hodně práce a Trutnova dobře reprezentují. Příspěvek je 
převážně určen na zajištění akcí.“ 
 
Poslanec M. Beneš (ODS) v Klubu seniorů 
 

     
 
 28.3. přijel do Klubu seniorů poslanec Miroslav Beneš (na osobní pozvání předsedy 
KS M. Šafaříka) besedovat o veřejných záležitostech, které se hodně dotýkají i města 
Trutnova. Týká se to např. zákona č. 101, který vlastně chrání neplatiče nájemného a škodí 
obcím. K besedě byli pozváni starostové okolních obcí. (Miroslav Beneš je předsedou 
parlamentního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Infineon (březen) 
 

                 
 
 K továrně, kterou letos v lednu uvedl ve Volanově do provozu trutnovský Infineon, 
přibude v létě další výrobní hala. Náklady na vybavení novách provozů by měly dosáhnout 
osmi set milionů korun. Rozšíření výroby znamená v budoucnu sedm set nových pracovních 
míst. 
 Do rozšíření výroby a rozvoje trutnovského podniku hodlá mateřský Infineon 
Technologies AG Mnichov letos investovat více než miliardu korun. Do Trutnova byla již 
z Německa převedena značná část výroby optických vláken a unikátních optoelektronických 
převodníků. 
 V Trutnově Infineon nyní zaměstnává přes 1100 lidí a do konce září chce tento počet 
zvýšit na 1300. Předpoklad uplatnění mají především dělnické profese v oboru elektro, 
vysokoškolsky vzdělaní odborníci pro oblast elektronických systémů, optoelektronice  
se znalostmi laserové techniky, technologové, pracovníci jakosti či počítačoví experti. 
 Veškerá produkce z Trutnova jde na export – hlavními odběrateli jsou počítačová 
firma IBM, Fujitsu a SVN. 
 Trutnovská firma působila ve městě jako součást koncernu Siemens už od roku 1994. 
Pod současným názvem vyvíjí činnost od loňského ledna. 
 
Ing. Vlastimil Prouza, člen ZM 
 
 V březnovém čísle Radničních listů se představil občanům Trutnova ing. Vlastimil 
Prouza, který pracuje v lidosprávě už v druhém volebním období. Je členem zastupitelstva 
města, v posledních volbách byl zvolen do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Pracuje 
v oboru zastupitelstev jako člen finanční komise. 
 V krajském zastupitelstvu chce prosazovat, aby výnosy daní z cestovního ruchu 
zůstávaly tam, kde vznikají a nebyly zcela odváděny do centra. Dále chce usilovat o urychlení 
stavby dálnice D 11. (Až do roku 1992 pracoval ing. Prouza – narodil se v roce 1939  
ve Strážkovicích – v hornictví.) 
 
 
 
 



Konec Šmoulova 
 
 Koncem března skončily trhovcům tzv. Šmoulova v místech bývalého autobusového 
nádraží smlouvy na pronájem pozemku. Vědí o tom už delší čas před tímto rozhodnutím 
města. 
 Na uvolněném místě se mělo začít s výstavbou multifunkčního komplexu Centrum 
2001. Společnost Nákupní park Průhonice však od tohoto záměru odstoupila. Tržnice tu však 
už obnovena nebude. Zatím tu bude zřízeno provizorní parkoviště, než se najde další zájemce. 
 V územním plánu je pozemek koncipován pro výstavbu komerčního, 
administrativního a obchodního centra. V souvislosti s eventuální výstavbou divadla připadá 
v úvahu i toto místo. 
 
Ples „Duhový hokej“ (Společnost Duha) 
 

     
 
 Duhový hokej – to bylo označení plesu, který uspořádala Společnost Duha, Nadace 
pro děti postižené mozkovou obrnou ve spolupráci s Agenturou Jaroslav Herejk v Národním 
domě 30. března.  
 Byl to první společenský ples umělců a hokejistů, na němž vystoupili Josef Laufer, 
Milan Drobný, Šárka Kubelková, Václav Faltus, Pavlína Horáková a další osobnosti, 
podporující projekty nadace. 
 „Moje vazba k této nadaci je dána už tím, že můj tatínek byl chirurg, dětský ortoped. 
Už v padesátých letech se zabýval dětskou mozkovou obrnou… Zjišťoval jsem, kde je nějaká 
nadace, která se tím (pomoc těmto dětem) zabývá, protože jsem se chtěl v intencích odkazu 
táty problému věnovat. Poznal jsem Zdeňka Poula, jeho i lidí kolem něho si strašně vážím  
a s trutnovskou Duhou  spolupracuji již třetí rok,“ vyjádřil se při této příležitosti populární 
zpěvák Josef Laufer. 
 Výtěžek ze vstupného na ples je určen jednak na dostavbu Dětského domova  
ve Vrchlabí, jednak trutnovské hokejové přípravce, která tak získá finanční podporu pro svou 
účast na turnaji v zahraničí. 
 
Mateřské školy 
 
 Uzavření trutnovských mateřských škol o prázdninách v roce 2001 bylo zveřejněno 
s uvedením termínů uzavření v březnových Radničních listech. 
 
Ing. Zdeněk Škromach v Trutnově (ČSSD) 
 
 Na pracovní návštěvě byl 29.3. v trutnovském okrese na základě pozvání poslance  



PS P Dr. Čevely předseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PS Parlamentu ČR  
a předseda poslaneckého klubu ČSSD ing. Zdeněk Škromach. Jeho průvodcem  
po zdravotnických a sociálních zařízeních okresu byl i přednosta OkÚ v Trutnově  
ing. Vladimír Klímko, CSc. 
 Po úvodním přijetí v zasedací síni OkÚ za účasti vedoucích příslušných referátů 
Vladimíra Hrádka a PaedDr. Ivana Knotka navštívil ing. Škromach Státní oblastní nemocnici 
v Trutnově. 
 Tady ho její ředitel MUDr. Martin Limburský seznámil s investiční politikou 
nemocnice, s její organizační strukturou a úkoly, které plní ve zdravotním systému okresu. 
Projednávány byly za účasti zástupců odborové organizace i pracovní a platové podmínky 
zaměstnanců. Vztahy mezi vedením organizace a odbory jsou korektní. 
 Na závěr jednání se všichni jeho účastníci shodli na nutnosti mít vybudovánu 
jednotnou zdravotní síť s kvalitně vybavenou okresní nemocnicí, která je schopna svým 
materiálním a personálním vybavením poskytovat základní potřeby. 
 
 S koncepcí zdravotnictví v okrese seznámil při pracovním obědě všechny účastníky 
vedoucí referátu zdravotnictví na OkÚ Vladimír Hrádek. 
 Dr. Ivan Knotek podal informaci o sociální problematice okresu. Snahou okresu je 
vybavit všechny sociální objekty na potřebnou úroveň. Diskuse se nevyhnula ani drogové 
oblasti. 
 Pracovní návštěva ing. Škromacha měla své pokračování ve Dvoře Králové. 
 
Svoz odpadu v integrovaných obcích 
 
 Vzhledem ke špatné přístupnosti svozové techniky do některých částí integrovaných 
obcí rozmístí firma Transport Trutnov, s.r.o. do vybraných míst kolečkové kontejnery 1100 l 
na směsný komunální odpad. Tyto kontejnery (na dobře přístupných místech) budou sloužit 
jen pro potřebu likvidace odpadu z domácností. 
 
Čištění města po zimě 
 
 Pomalu, ale už jistě odcházející zima odkryla ve městě pohozené papíry, odpadky,  
psí exkrementy a další nepotřebné věci vědomě neukázněnými občany odhozené. Od začátku 
dubna začnou Technické služby s čištěním města. 
 
Český červený kříž 
 
 Už v březnu ohlásila Mládež ČČK Trutnov pořádání letního dětského tábora v Brodku 
u Miletína ve dnech 28.7. až 11.8. Cena pobytu 2 500 Kč zahrnuje veškeré zaopatření včetně 
výletů, zábavních a sportovních akcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matriční události 
 

     
 
 V březnu se v Trutnově narodilo 85 dětí, z toho 25 trutnovských (10 chlapců  
a 15 děvčat). Uzavřeno bylo 20 sňatků, z toho 4 delegované z jiných matričních obvodů. 
 V březnu zemřelo v Trutnově 38 lidí, z toho 25 spoluobčanů (11 mužů a 14 žen). 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích  
35 trutnovských občanů s malou pozorností pro ně. 
 Vítání dětí do života proběhlo v březnu na trutnovské Staré radnici dvakrát –  
17. a 24. března. Do pamětní knihy města bylo celkem zapsáno 26 dětí. 
 
Nezaměstnanost k 31.3. 
 
 K 31.3. bylo na okrese Trutnov evidováno 3 760 nezaměstnaných, z toho v oblasti 
Trutnova 2 385. Mezi uchazeči byli především dělníci – 2 261 (na okrese), občanů  
se změněnou pracovní schopností 777, žen 1 732. Nově se jako uchazeči o zaměstnání 
evidovalo 455 občanů. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1 589 uchazečům o zaměstnání (42,2 %) z jejich 
celkového počtu. Od počátku roku bylo na hmotném zabezpečení vyplaceno 13,508.000 Kč. 
 Na veřejně prospěšných pracech bylo umístěno 52 uchazečů o práci. Do rekvalifikace 
bylo zařazeno 155 uchazečů. Odborná praxe byla zajištěna pro 61 absolventů středních  
a vysokých škol. S příspěvkem úřadu práce vzniklo 15 nových pracovních míst. 
 
 Ve městě Trutnov bylo k 31.3.2001 celkem 1 125 nezaměstnaných, z toho 474 žen. 
Počet ekonomicky aktivních obyvatel činil 17 530. Míra nezaměstnanosti byla 6,42 %. 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Kulturní nabídka Radničních listů na duben: 
Výstavy 
Do 8.4. Turnovský mapový okruh – výstava fotografií v kině Vesmír 
Do 30.4. Fotografie – trutnovský Fotoklub. Galerie města Trutnova. 
4.-7.4. Setkání s Velikonocemi. Ukázky rukodělných technik. Nár. dům. 
10.-30.4. Swidnica ve fotografii – fotoklub ze Swidnice. Kino Vesmír.  
11.-29.4. Historie obchodu. Výstava starých vah, vážidel, loktů, odměrek, pokladen  
a kupeckých pomůcek. Exponáty ze svidnického Muzea Kupiectwa 
Ostatní pořady 
2.4. Akademie třetího věku. PhDr. Jan Císař. Vývoj poválečného divadla do konce 50. let. 
Pořadatel ČČK a Dům kultury. Malý sál Nár. domu, 14.30 hod. 
2.4. Michal Bruner: Borneo – Nepál – Expedice na Baffin Island. Přednáška s diapozitivy. 
Národní dům v 19.30 hodin. Vstupné 35 Kč. 
4.4. Koncert na schodech – 2. patro ZUŠ na Krakonošově náměstí, 18.30 hod. 
4.4. Klavírní koncert. Večer klasických sonát (J. Haydn, L. van Beethoven). Účinkuje 
František Jirka. Pořádá firma CMS a.s. Trutnov. Hotel Bohemia v 19.00 hod. 
5.4. Jazzinec – After Párty. Hraje Ramblin Rex Blues Trio. Pořadatel: Agentura Jazz Go-Go. 
Vinárna Pod Hradem ve 20.00 hodin. 
9.4. Eva Pilarová. Koncert v Národním domě v 19.30 hod. Vstupné 140, 120, 100 Kč. 
11.4. Utrpení mladého Werthera. Účinkuje Jiří Lábus. Konc. síň B. M. v 19.30 h., 90 Kč. 
13.4. Velikonoční country bál. Večerem provází Star West, hraje Pěna. ND,20.00 h., 50 Kč. 
14.4. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořádá Klub filatelistů Trutnov, Klub důchodců 
Nivy od 7.00 – 11.00 hodin. 
17.4. Blbec k večeři. Divadelní předplatné. ND v 19.30 hod. Vstupné 120 Kč. 
19.4. Gozanos E.M. aneb napříč Napříč republikou. Přednáška pro 2. st. ZŠ a SŠ v rámci akce 
„Den Země.“ Klub Nivy v 8.30 a 10.30 hodin. Vstupné 20 Kč. 
Další beseda s účastníky této netradiční expedice v 19.00 hod., 35 Kč. 
21.4. Starci na chmelu. Zájezd na muzikál do divadla Milenium Praha. 580 Kč. 
22.4. Sedlák Jiljí z Oujezda. Pohádkový čtyřlístek. Kino Vesmír v 15 h., 20, 30 Kč. 
23.4. Akademie třetího věku. PhDr. Zd. Macek: Svět ve válce a na prahu míru (1914-1922). 
Pořádá ČČK a Dům kultury v malém sále ND ve 14.30 hod. 
23.4. Jak se zbavit nadbytečných kil. Beseda s Janou Tomešovou. Pořádá Kalifornia Fitness  
a DK. Malý sál Nár. domu v 19.00 hod., vstupné 25 Kč. 
24.4. Země modrých ptáků. Divadelní představení ZUŠ. Sál ve Školní ul., 18.00 h. 
25.4. Na ně! (Knoflíková válka). Divad. představení ZUŠ v sále ve Školní ul., 18 h. 
26.4. Branka zamčená na knoflík. Pořad pro MŠ a 1. st. ZŠ. Kino Vesmír. 20 Kč. 
26.4. Roman Janák (zpěv) – Petr Jiříkovský (klavír). Koncert KPH. Pořadatel: Nadace Český 
hudební fond a DK. KSBM v 19.30 hod. Vstupné 45 a 65 Kč. 
28.4. Společenský večer. Soutěž o titul „Miss Swidnica – Trutnov 2001.“ Taneční zábava 
s bohatým programem. Nár. dům ve 20.00 hod., 50 Kč. 
29.4. Čertovské pohádky. Loutkové divadlo. Kino Hvězda v 15.00 h., 20 a 30 Kč. 
30.4. Chceme do nebe. Divadelní představení ZUŠ. Sál ve Školní ulici v 18.00 hod. 
30.4. Čarodějnice. Lampionový průvod, pestrý program. PKS Bojiště. Odchod průvodu 
z Krakonošova náměstí ve 20.30 hodin. 
 
 
 
 
 
 



30.4. Pepa Lábus na Dvoračce. 
 

     
 
Vyhláška o deratizaci 
 
 Od dubna vejdou v platnost obecně závazné vyhlášky města Trutnova o celoplošné 
deratizaci a o udržování pořádku a čistoty na veřejných komunikacích. 
 První vyhláška ukládá všem vlastníkům, nájemcům či správcům objektů, bytových  
či nebytových, aby od 25.4. do 25.5.2001 zajistili na vlastní náklady deratizaci. Seznam firem, 
které jsou oprávněny deratizaci provádět, je k dispozici v inforecepci MěÚ nebo na oddělení 
životního prostředí. 
 
Vyhláška o čistotě a pořádku 
 
 Plnění druhé vyhlášky, která se vztahuje na všechny fyzické osoby, které trvale bydlí 
nebo působí na území města. Jedním závažným článkem této vyhlášky se týká povinností 
držitelů psů. 
 Na dodržování obou uvedených městských vyhlášek bude dbát městská policie 
Trutnov. 
 
Sběr plastových víček (Junák) 
 
 Také trutnovští členové Junáka se zapojili v dubnu do sběru plastových víček, která  
se po přetavení stanou základní surovinou pro vybudování dětských koutků v dětských 
domovech a ústavech sociální péče. 
 V Trutnově byly kontejnery na sběr těchto víček přistaveny až do konce června  
u supermarketu Prima. 
 
Lékárenská pohotovostní služba 
 
 S účinností od 1. dubna došlo v Trutnově k úpravě Lékárenské pohotovostní služby. 
Různým podílem ji budou zajišťovat všechny čtyři trutnovské lékárny – U zlaté hvězdy  
a U Anděla strážce na Krakonošově náměstí, lékárna Na Struze a lékárna Na Horské. 
 I nadále bude LPS poskytována denně do 22 hodin – ve všedních dnech od 18.00,  
o sobotách od 12.00 a o svátcích od 8.00 hodin. 
 Systém střídání lékáren (byl na 2. čtvrtletí zveřejněn) byl vypracován na základě 
vzájemné dohody zainteresovaných lékáren. Informace o „sloužící“ lékárně je umístěna  
na všech lékárnách. 



 Rozpis pohotovostních služeb na víkendové dny zveřejňují Krkonošské noviny 
v rubrice Čtenářský servis. 
 
„Šmoulov“ 
 

     
 
 Trhovci ze Šmoulova, s nimiž město ukončilo nájemní smlouvu, nalezli většinou 
útočiště buď v nedaleké tržnici u pošty anebo v kamenných obchodech ve městě. Poslední 
z nich mají lhůtu do konce dubna. Uvolněné místo má být upraveno provizorně jako placené 
parkoviště. 
 
Dražba hotelu Grand 
 
 Už koncem března bylo zveřejněno datum veřejné dražby hotelu Grand  
na Krakonošově náměstí.  Prohlídka objektu pro zájemce je možné 4. a 18. dubna. Dražba 
proběhne na MěÚ v salónku č. 065. Dražební jistota činí 1,580.000 Kč. 
 
Mateřské centrum Karolínka 
 

     
 
 Otevření mateřského centra Karolínka je připraveno na 4. dubna v budově Mateřské 
školy v Náchodské ulici. 
 Občanské sdružení Karolínka si klade za cíl rozvíjet kvalitní rodinný život. Veřejnost 
si mohla prohlédnout prostory, určené matkám pro aktivní prožití mateřské dovolené,  
4. dubna mezi 15. a 17. hodinou. 
 Zakladatelem Karolínky je občanské sdružení KARO (Klub aktivních rodin). 



 Mateřské centrum dává ženám prostor pro zábavu i vzdělání, pro uskutečňování 
nápadů i seberealizaci. Start nového zařízení podpořilo město i desetitisícovým příspěvkem. 
 
 4. dubna se konal v Domě dětí a mládeže již 3. ročník soutěže mateřských škol „Malý 
slavíček“ v oblasti pěvecké, recitační, pohybových a tanečních dovedností. 
 
Výtvarné krásy Velikonoc 
 

     
 
 Zahajovacího dne setkání s Velikonocemi v Národním domě 4. dubna se zúčastnila  
i řada tvůrců. Proutkářské umění (pletení pomlázek) předváděl Josef Morávek. U dalších stolů 
si mohly děti vyzkoušet vystřihování z barevných papírů – nejčastějším motivem byla 
přirozeně vajíčka a ptáčci. Tady byla v dětském obležení Jaroslava Rambousková. Milada 
Jeriová předváděla zdobení velikonočních vajíček, Věra Úroková paličkování. Obdiv 
vyvolávala sbírka kraslic Anny Rusové.  
 
Jazzinec 
 
 Vystoupení Ramblin Rex Blues Tria 5. dubna, které bylo tečkou letošního 3. ročníku 
Jazzince, bylo na nějakou dobu jeho posledním. Odjezdem do Ameriky opouští na čtvrt roku 
město, které si velmi oblíbil. (Duchovním otcem Jazzince, který se letos zvlášť vydařil, je 
trutnovský kytarista Tomáš Katschner.) 
 
Tisková konference 
 
 Na pravidelné měsíční tiskové konferenci informoval 6. dubna velmi podrobně 
novináře o dění města současném i budoucím. A děje se toho v Trutnově hodně (úpravy 
komunikací, příprava staveb nových dvou mostů, předání Sportovní ceny Trutnova, stavba 
objezdů – kruhových, naučná stezka na Gablenz a k Janské kapli aj.). 
 
 Zahájení nového kurzu plavání kojenců, batolat a gravidních žen začalo 7. dubna. 
 
Hotel Varšava 
 
 Na obnovu bývalého hotelu Varšava bylo vydáno stavební povolení. Firma 
Vojtíškových zajistila, že do objektu už neteče, nehrozí mu zřícení a jeho omšelá fasáda už 
nehyzdí Krakonošovo náměstí. 
 
 



Dny Swidnice v Trutnově 
 

     
 

     
 
 Partnerské vztahy Trutnova s polskou Swidnicí (smlouva byla uzavřena mezi oběma 
městy 12.6.1998) se dále upevnily v dubnu 2001. 
 Na přípravě druhých Dnů Swidnice v Trutnově se podílely město Trutnov, Dům 
kultury, Muzeum Podkrkonoší a TJ Lokomotiva. Řada kulturních, společenských  
a sportovních akcí začala 10. dubna slavnostním zahájením výstavy Staré míry a váhy  
ze sbírek muzea ve Swidnici. Původ některých velmi zajímavých exponátů sahá až  
do středověku. V takovém rozsahu nebyla ještě nikdy taková výstava uskutečněna. 
Doprovodné dvojjazyčné texty dobře orientovaly početné návštěvníky výstavy, která potrvá 
až do 29. dubna. 
 Obrazově i textově zdařilý katalog Staré míry a váhy ve sbírkách Muzea starého 
kupectví umocňuje hodnotu této velmi zajímavé a ojedinělé výstavy, na níž jsou k zhlédnutí 
nejrůznější váhy, závaží, délkové a objemové míry. 
 V návaznosti na velikonoční svátky vyhověli polští přátelé ukázkami polských 
velikonočních tradic. 
 
 Další významnou výstavní akcí byly i fotografie členů svidnického fotoklubu v kině 
Vesmír. Fotozáběry byly zaměřené na památky a zajímavosti Swidnice. 
 
 Na společenském večeru v sále Národního domu 28. dubna – bohatý program zpestřily 
svidnické taneční a hudební soubory – byla zvolena i Miss Swidnica – Trutnov 2001. 
V porotě zasedli M. Franc, ředitel královéhradeckého Adalbertina, starosta Trutnova  
Mgr. Adamec, předseda městské kulturní komise Zd. Krčmář – za polskou stranu 
místostarosta Swidnice Andrej Protasiuk a předseda tamější městské rady Artur 



Sierzputowski. Titul Miss získala Pawlina Ploszaj ze Swidnice, první vicemiss Karolina 
Leszcynska a miss sympatie byla zvolena trutnovská studentka gymnázia Jitka Novotná. 
 Vítězka kromě věcných darů byla odměněna i týdenním pobytem v Krkonoších 
v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou, dále i jednodenním výletem do Prahy. 
 
 Úspěšné Dny Swidnice v Trutnově dovršil sportovní den v tělocvičně ZŠ Mládežnická 
v neděli 29. dubna. Ve fotbale se utkali patnáctiletí chlapci, ve volejbale týmy žen a veteránů. 
Finálové utkání ve fotbale sehráli zástupci městských úřadů Trutnova a Swidnice výsledkem 
5:4. 
 
 I letošní Dny Swidnice v Trutnově nesporně přispěly k prohloubení přátelských vztahů 
obou měst. Dobré by bylo, aby se ale dále rozvíjely nejen na oficiální úrovni. 
 
Vandalismus 
 
 Pěknou pohodu těchto dnů narušil v Trutnově vandalský čin. Z 9. na 10. dubna 
neznámý vandal poškodil v Jihoslovanské ulici tři zaparkovaná auta. 
 
Kulturní cena města Trutnova Star Westu 
 

     
 
 Slavnostní udělení Kulturní ceny města Trutnova se letos uskuteční ve dvou 
termínech. Taneční skupina Star West ji obdrží při zahájení Velikonočního country bálu  
13. dubna v Národním domě, výtvarník Miloš Trýzna ji dostane na podzim u příležitosti 
zahájení jeho výstavy v Galerii města Trutnova 2. října. 
 Kulturní cenu města Trutnova předali Country Dancing Clubu Star West Trutnova 
představitelé města starosta Mgr. Adamec a jeho zástupkyně Ing. Horynová. Na slavnostní 
předání přišli nejen současní, ale i bývalí členové oceněné taneční skupiny. Zdeněk Krčmář ji 
založil v roce 1988 a od té doby se v ní vystřídaly snad stovky mladých všech možných 
profesí i věku, jak to uvedl představitel Star Westu Krčmář. „Tancuje s námi šestileté dítě, ale 
chodil mezi nás i dvaapadesátiletý tanečník.“ 
 V průběhu své třináctileté činnosti reprezentovala skupina Star West vždy úspěšně 
město Trutnov v ČR i v zahraničí. „Věřím pokračování tradice,“ uvedl Zd. Krčmář, „a musím 
poděkovat našim sponzorům z celé republiky. Bez nich bychom nemohli existovat. Finanční 
odměnu, která s udělením ceny souvisí, použijeme na nákup nových kostýmů a stepových bot. 
Jen pro ilustraci – jedny přijdou na 2500 Kč.“ 
 
 Star West se výrazně podílí na kulturním dění města. Pořádá country bály a večery, 
úzce spolupracuje s Domem kultury (divadelní plesy). Své obdivovatele má i jejich country 



vláček, zájem je i o jejich tábory pro děti. Star West se věnuje i výchovné práci – 
s předtančením „potěru,“ taneční skupiny Mini Star West se můžeme setkat na nejedné 
kulturní akci. Star West reprezentuje město Trutnov na různých soutěžích, účastní se evropské 
přehlídky ve stepu, setkání evropských country klubů Convention a dalších. 
 
 Proti udělení Kulturní ceny tanečnímu klubu Star West protestoval v dopise 
zastupitelstvu města Dr. Vladimír Wolf. Zastupitelé se jím zabývali se závěrem, že informace 
Dr. Wolfa o taneční skupině Star Westu jsou nepřesné a zkreslující, že s činností této početné 
taneční skupiny není dostatečně a objektivně seznámen. Došli k závěru, který potvrdil udělení 
ceny. Star Westu ocenění právem náleží. 
 
Spolek podkrkonošských výtvarníků (Boh. Sokol) 
 
 Od 13. do 26. dubna vystavoval svých šestnáct sošek v pařížské galerii Thuillier 
Bohumil Sokol, dřevořezbář, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků (každoročně vystavuje 
i v Trutnově). 
 
 Výměnná schůzka sběratelů známek se uskutečnila 14. dubna v sále Klubu důchodců 
Na Nivách. 
 
Počasí 
 
 Počasí dělalo ještě v dubnu silničářům starosti – sněhové přeháňky, zvláště ve vyšších 
polohách okresu. 
 
Sportovní prodejna v zimním stadionu 
 
 Od 16. dubna byla v prostorách zimního stadionu (boční vchod) otevřena prodejna 
Alfa Sport se sortimentem pro sporty fotbal, kolečkové brusle, in-line hokej, florbal aj. 
Otevřeno Po-Pá od 14 do 17 hodin. 
 
Koupaliště (před novou sezónou) 
 
 Už loni byl zaveden na městském koupališti nový odbavovací systém – osvědčil se, 
ale byl TJ Lokomotiva jen zapůjčen za vysoký pronájem. Proto se vedení TJ rozhodlo pořídit 
pro letošní sezónu vlastní turnikety v hodnotě kolem dvou milionů. Zastupitelé města 
podpořili tento záměr přidělením 400.000 Kč z rozpočtu města. 
 Každý návštěvník si bude moci předem zakoupit kartu za 10 Kč. Tu si pak 
v turniketech na koupališti pak „nabije“ a bude ji výhodně (bez fronty) využívat při vstupu  
do areálu koupaliště. 
 Nový odbavovací systém (vstupné a jízdy na tobogánu) bude na koupališti instalován 
do 25. května. Následujícího dne má být koupaliště oficiálně uvedeno do provozu (V případě 
mimořádně příznivého počasí bude koupaliště otevřeno dříve.) 
 Rada města také už schválila letošní ceny vstupného. Dospělí zaplatí za celý den  
40 Kč, od 15 hodin 30 Kč a od 18 hodin 15 Kč. Děti a důchodci mají vstup ve stejných 
časových intervalech za 25, 15 a 10 Kč. Letos bude přihřívaná voda i v pětadvacetimetrovém 
bazénu. Byla stanovena už i provozní doba – v květnu, v červnu a v září od 9 do 19 hodin, 
v červenci a v srpnu od 9 do 20 hodin. 



 Nabídka služeb se pro novou sezónu příliš nezměnila. Kromě skluzavky, tobogánu, 
chrliče vody a bazénku pro děti bude možné využívat dětské hřiště, stoly pro stolní tenis, kurt 
na plážový volejbal a nohejbal a aquadrom. (Vedoucím všech sportovních zařízení TJ 
Lokomotiva je Tomáš Břeň.) 
 
Klub seniorů – Masarykův dům, Star West 
 

     
 
 Větší část jednání Klubu seniorů 18.4. zabrala beseda zaměřená na přestavbu 
Masarykova domu v Palackého ulici na novou polikliniku. Toho se ujala královéhradecká 
společnost NIKOS (manželé Kosinkovi). 
 

      
 

Diskutovalo se i o činnosti taneční skupiny Star West za účasti vedoucího tohoto 
souboru Zdeňka Krčmáře. (V těchto dnech byla předána Star Westu Kulturní cena města 
Trutnova.) 
 V nově budovaném zdravotnickém středisku v Palackého ulici má být přestavbou 
někdejšího sociálně-zdravotnického zařízení Masarykův dům vytvořeno 14 ordinací 
praktických i odborných privátních lékařů. 
 S projektem seznámil právě na uvedeném Klubu seniorů návštěvníky tohoto jednání 
jednatel firmy Josef Kosinka. Pokud jde o plavecký bazének v suterénu objektu, nebude 
zachován, obnoven. Na jeho místě vznikne lékárna. 
 Odhadované náklady na přestavbu budovy se pohybují kolem 12 milionů korun. Celé 
zařízení včetně parkoviště by mohlo být dokončeno do podzimu. Název zdravotnického 
střediska připomene historii objektu z roku 1926: Poliklinika – Masarykův dům. 
 
 



Rytíři skupiny Traken v Trutnově 
 

     
 
 19. dubna se objevili na Krakonošově náměstí (kolem 14. hodiny) rytíři na koních.  
U Staré radnice se přivítali s představiteli města – po předchozím atraktivním průvodu 
Trutnovem. 
 Program této historické rytířské skupiny byl po čtyři dny pobytu ve městě bohatý. 
Svou dovednost předváděli rytíři skupiny Traken v přírodním kulturním areálu Na Bojišti. 
Spolupořadatelem této akce byl nový provozovatel PKS Mis Servis. 
 Kromě rytířských turnajů se rytíři představili trutnovské veřejnosti v zajímavých 
„sportovních“ disciplinách – hod oštěpem na divočáka, napichování lidských hlav, souboj. 
 Rytíři skupiny Traken (má 17 členů, pocházejí v Podlužan na Nymbursku, z vesničky 
jen s několika desítkami obyvatel). Mají rádi koně (mají i vzácného Frieského hřebce), vlastní 
ale i velblouda. Svou činnost provozují již deset let, a nejen v ČR. 
 Do Trutnova zavítali letos v rámci svého turné po České republice. 
 
Den Země 20.4. 
 

     
 
 Jak proběhl letošní Den Země v Trutnově? Nepříznivé počasí, déšť ani ohlášená 
demonstrace proti rasismu na Krakonošově náměstí (početní policisté jako prevence  
před případnými incidenty) nezabránily v podvečer 20.4. organizátorům akcí u příležitosti 
světového svátku životního prostředí vystoupit s varováním ekologické zkázy Země. 
 Velkou akci připravili žáci trutnovské ZUŠ (kolem Krakonošovy kašny se jich 
soustředilo na 200 s barevnými balónky, aby tu lidem předvedli hříšníka, který myje svého 
Trabanta v Úpě, používá fosfátové prací prostředky a dopouští se i dalších prohřešků vůči 
přírodě. A za to vše ho potrestá Krakonoš, který se na to z kašny už nemůže dívat. A pomohly 



mu při tom i děti, které neukázněného škůdce přírody zasypaly a poznamenaly házenými 
rajčaty. 
 
 Součástí oslav světového svátku životního prostředí, Dne Země, proběhla i řada 
dalších akcí. Patřila mezi ně i jízda parní lokomotivou na trase Jaroměř-Trutnov-Svoboda  
nad Úpou (21.4.). V kině Vesmír běžel film Trosečníci. V klubu Nivy se uskutečnila beseda 
se členy expedice Gozanos E.M. 
 
Demonstrace anarchistů (20.4.) 
 

      
 
 Na dvě stě účastníků se sešlo 20. dubna na Krakonošově náměstí k povolenému 
shromáždění k vyjádření nesouhlasu se šířením rasistických nálad ve společnosti. 
 Demonstraci pořádali anarchisté. Pořadatelé čekali větší účast veřejnosti, 
předpokládali i větší účast Rómů. Přiznali také, že se jim pokojná demonstrace (začala  
v 17 hodin) trochu vymkla z rukou, když jeden z anarchistů vylezl na Krakonošovu kašnu  
a vykřikoval anarchistická hesla. 
 Policie ČR přijala k zajištění pořádku nezbytná opatření. Podle tiskové mluvčí P ČR 
Ivy Hanušové „bylo preventivně nasazeno několik desítek policistů z Trutnovska včetně 
pořádkové jednotky místního okresního ředitelství P ČR.“ 
 V průběhu akce nedošlo k závažnému narušení veřejného pořádku. Strážníci městské 
policie předvedli jednoho z účastníků, jemuž byla uložena pokuta za přestupek proti 
veřejnému pořádku.“ (Po podání vysvětlení byl provinilý mladík propuštěn.) 
 
Závod míru nadějí (20.4.) 
 
 20. dubna proběhlo okresní kolo 6. ročníku Závodu míru nadějí – silniční časovka  
pro mladší žáky. Z pověření OR AŠSK závod připravila SPŠ a SOU. Jelo se na nové trati  
na účelové komunikaci Staré Buky – Nový Rokytník. Délka tratí byla 3,2 km pro mladší žáky 
a 4,2 km pro starší. Zimní počasí ovlivnilo i účast .- celkem 80 cyklistů (jen). 
 
 Osmý ročník oblíbené soutěže neregistrovaných basketbalistů Krkonošské ligy ÚBS 
skončil 20. dubna vítězstvím družstva Sitis Nivy Trutnov nad Fan’s Georgie Trutnov 81:70. 
 
Most k životu – seminář k postavení žen 
 
 Ve středisku Most k životu probíhal ve dnech 21. až 23. dubna seminář, pořádaný 
Českým svazem žen. Setkali se tu lidé, kteří chtějí pomáhat ženám v obraně proti diskriminaci 
na trhu práce. Semináře se zúčastnili zástupci Českého helsinského výboru, Střediska 



výchovy k lidským právům Karlovy univerzity a obecně prospěšné společnosti Humanitas 
Profes. 
 K projektu Rovnost šance, který se zabývá vytvářením rovných příležitostí pro muže  
a ženy předsedkyně Českého svazu žen Zdeňka Hajná uvedla mj.: „Pro plnoprávnou účast žen 
v ekonomických aktivitách je nutné, aby si byly vědomy svých práv, aby se mezi nimi zvýšila 
informovanost a aby získaly rovné možnosti na trhu práce. 
 Rozvoj demokratické společnosti není možný bez dosažení rovnoprávného postavení 
všech jejích členů.“ 
 
Výstava koček 
 

     
 
 Více než sto kočičích krasavic soutěžilo 21. dubna v Národním domě na výstavě, 
kterou připravili členové sdružení chovatelů koček. Přijeli sem vystavovatelé z celé republiky 
a bylo se na co dívat. Návštěvníci mohli obdivovat kočky exotické, perské, sibiřské, britské, 
evropské, ale i také obyčejné kočky domácí. 
 Porota při výběru těch nejpěknějších neměla vůbec lehkou úlohu. Pro každé plemeno 
platí zvláštní normy. Odpovídat musí její velikost, tvar hlavy, postavení uší. Na výstavě 
převažovaly kočky perské a britské. Mezi vystavovanými kočkami upoutal kocour bengálský 
(nově dovezené plemeno). Absolutním vítězem se ale stala dlouhosrstá perská kočka 
Columbia mediana (barva harlekýn želvovinová s bílou), mezi krátkosrstými dominovala 
britská modrá kočka Tizia Blue von Vernerwald. Cenu diváka získal  bengálský kocour 
Amicus Wild Pets (černě mramorovaný). Nejlepší domácí kočkou byla vyhodnocena Beauty 
Pussy Cat. 
 Hlavní organizátorkou úspěšné výstavy byla i letos Hana Podhajská.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Holocaust (T. Graumann) 
 

     
 
 V osobních zkušenostech z holocaustu besedoval 21. dubna ve Sboru Církve bratrské 
v Lomní ulici Tomáš Graumann. Jako jediný z členů rodiny byl zachráněn (bylo mu osm) 
před deportací do Osvětimi. Po padesáti letech se vrátil z Ameriky do Čech. 
 
Přijímací zkoušky na SŠ 
 
 Zájem o studium na gymnáziu přetrvává. Na letošní přijímací zkoušky přišlo více  
než 160 chlapců a dívek. Přijato jich může být 60 na čtyřleté a 60 na osmileté gymnázium. 
 Menší počet zájemců oproti minulým létům měla obchodní akademie. Přijde  
75 studentů – do prvního kola se jich přihlásilo 65. V druhém kole jich má přijít 40. 
 
Útulek pro psy 
 
 Na útulek pro opuštěné a zatoulané psy nezapomněli žáci Základní školy Mládežnická. 
Přivezli sem plné pytle granulí a různé pamlsky, které sebrali v rámci oslav Dne Země. 
 Mládež z trutnovských škol projevuje trvalý zájem o tato zvířata a snaží se jim pobyt 
v útulku zpříjemnit. Dnes tu mají již dva velké travnaté výběhy a další tři nové kotce – celkem 
už 25. 
 O psy v útulku svědomitě pečuje Zdeňka Moravcová. Má při tom plnou podporu Jiřího 
Hejny z referátu životního prostředí MěÚ. 
 
Předání sportovních cen a ocenění za rok 2000 
 

     
 



     
 
 Slavnostní předání sportovních cen proběhlo 25. dubna ve Staré radnici. Starosta 
Trutnova Mgr. Adamec a místostarosta předali vyznamenaným zároveň i sportovní ocenění 
města Trutnova (Mgr. Hendrych). 
 Po úvodním hudebním vystoupení žáků ZUŠ promluvil starosta města. „Sešli jsme se, 
abychom předali sportovní cenu a sportovní ocenění města Trutnova za rok 2000 lidem, kteří 
svojí 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 volení 
zástupci občanů si dobře uvědomují důležitost sportu v životě obyvatel našeho města. 
 Již dávné lidské generace považovali sportování za součást životního stylu a snažili se 
o dosažení harmonie těla a ducha. Dnešní doba plná nezdravého způsobu života, špatných 
návyků, stresových situací, nedostatečného pohybu nás nutí k zamyšlení, jek se s touto situací 
vyrovnat. Řešení je složité, i když v principu velmi jednoduché. V průsečíku návrhů 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, tak nové sporty, tuto skutečnost potvrzuje. Město 
výrazně podporuje činnost sportovních klubů, jejich rozvoj i rozvoj sportu jako takového. Ať 
už to jsou přímé finanční dotace na jejich provoz. Zvýšenou pozornost věnuje organizacím, 
které se zabývají sportovním působením dětí a mládeže. 
 Výborné či vynikající sportovní výsledky vždy byly, jsou a budou dobrou vizitkou  
a prezentací našeho města, které je právem nositelem přízviska „Město sportu.“ 
 Jsem rád, že mohu osobně předat ocenění lidem, kteří sportu zasvětili podstatnou část 
svého života. Přeji jim mnoho dalších úspěchů ve sportu i v osobním životě. Sportu zdar!“ 
 
 Sportovní cenu získali dva kandidáti: Josef Bučil, dlouhodobý trenér, funkcionář  
a rozhodčí ledního hokeje, který se v letošním roce dožívá osmdesáti let, a Michaela Uhrová, 
basketbalistka BK Loko Texlen Trutnov, která loni získala stříbrné medaile na mistrovství 
Evropy juniorek v kategorii do 18 let a na mistrovství Evropy žen do 20 let. 
 Sportovní ocenění města Trutnova za rok 2000 převzal v kategorii nejlepší sportovec 
Aleš Marek, kanoista TJ Loko Trutnov. Ocenění získal za titul mistra světa v soutěži družstev 
ve sjezdu na divoké vodě, za bronzové medaile na světovém šampionátu akademiků  
a za prvenství mezi jednotlivci při českém akademickém mistrovství. 



 V kategorii nejlepší sportovní kolektiv uspěl basketbalový tým žen BK Loko Texlen 
Trutnov (5. místo v I. lize žen). 
 Nejlepším trenérem se dále stal Petr Kozák z FK Trutnov za obětavou práci s mládeží. 
 
Horolezecká stěna (ricochetový klub) 
 
 Milovníci lezení se konečně i v Trutnově dočkali horolezecké stěny. Koncem dubna ji 
zpřístupnil sportovním zájemcům ricochetový klub Na Nivách. V provozu je po celý týden  
od 8 hodin ráno do 22 hodin večer. Šanci vyzkoušet si tento atraktivní sport mají i naprostí 
nováčci – lezeckou výstroj je možné si zapůjčit. Za dvě hodiny na lezecké stěně se platí  
35 Kč. 
 Horolezeckou stěnu bere ricochetový klub jako doplněk k ricochetu. 
 
Miloš Trýzna: Obrazy ze Swidnice (v Ladě) 26.4. 
 

     
 
 
I. Národní kvalifikační závod na Úpě (28. a 29.4.) 
 

     
 
 Tradiční mítink vodních slalomářů v Poříčí na Úpě (probíhal jako I. Národní 
kvalifikační závod) obohatili svým startem dva účastníci olympiády v Sydney T. Indrech  
a I. Pavelková. 
 Místním závodníkům při velké konkurenci a při neúčasti vynikajícího Aleše Marka 
(soustředění reprezentace ve sjezdu) vybyla přirozeně ve výsledkové listině se sto účastníky 
místa až ve druhém sledu. 



 Trutnovský oddíl kanoistiky má 35 členů – dělí se na slalomáře a sjezdaře. Ve sjezdu 
na divoké vodě má ve svém středu reprezentanta Aleše Marka, loňského mistra světa 
v soutěži družstev. 
 
Krajský přebor železničních modelářů (28.4.) 
 
 Krajského přeboru železničních modelářů 28. dubna v prostorách budovy Vyšší 
odborné lesnické školy Na Struze (tady sídlí i Klub železničních modelářů Trutnov) se 
zúčastnilo jen 17 soutěžících. (Nižší počet ovlivňují náklady na modely, malá finanční 
podpora). Dříve se hodnotilo až 80 modelů. Účastníci si dnes musí uhradit cestu a celou režii. 
 Zájem i modelářství by mezi dětmi byl – jen podpora z vyšších míst chybí. „Kdyby se 
peníze, věnované na protidrogové programy, investovaly do tvůrčí modelářské činnosti, určitě 
by to bylo lepší,“ uvádí ředitel soutěže Jiří Beran, dlouholetý pracovník KŽM. Přes uvedené 
těžkosti má trutnovský KŽM poměrně širokou členskou základnu a každoročně pořádá 
několik zdařilých akcí v Trutnově i v zahraničí. 
 V uvedeném krajském přeboru železničních modelářů získali první místa 
v jednotlivých pěti kategoriích Matěj Beran, Martin Stejskal a Václav Grossman 
z trutnovského KŽM. Postup na Mistrovství ČR v Olomouci  si vybojovali majitelé šesti 
modelů. 
 
 Mimořádná schůze Klubu seniorů se uskutečnila již v březnu. (Jediným bodem 
programu byla beseda s Ing. Benešem.) 
 
Městská knihovna 
 
 Od 30. dubna (do 8. května) bylo uzavřeno oddělení pro dospělé čtenáře a čítárna  
se studovnou Městské regionální knihovny s regionálními funkcemi Trutnov. Důvodem je 
probíhající stěhování do nových rekonstruovaných prostor v přízemí budovy. (Oddělení  
pro děti však v provozu bylo.) 
 
Pálení čarodějnic 
 

     
 
 Večerní pálení čarodějnic proběhlo 30. dubna na dvou místech Trutnova. Tím prvním 
je PKS Bojiště, kam směřoval z Krakonošova náměstí lampiónový průvod, druhým místem 
byla Dvoračka v Nových Dvorech. Program tu obohatil svým vystoupením trutnovský zpěvák 
a kytarista Pepa Lábus se svou kapelou. 
 Světelnou tečkou za letošními „čarodějnicemi“ byl ohňostroj. 
 



Radniční listy 30.4. 
 
 Radniční listy, městské noviny, zajímavě zachycují společenské dění města vždy 
v uplynulém měsíci a informují o nadcházejících akcích. 
 Co bylo mj. obsahem Radničních listů, které vyšly 30. dubna 2000? Ministr školství 
ocenil péči radnice o školy v našem městě. Z jednání městských orgánů (5. a 6. RM a 2. ZM). 
Naučná stezka bitvy u Trutnova v roce 1866. Černé skládky. Společenská rubrika (matriční 
události). Informace majetkového odboru MěÚ. Nové vyhlášky města Trutnova. Informace 
Finančního úřadu v Trutnově pro poplatníky daně z nemovitostí. První rybářské závody 
v lovu kapra v Dolcích v novém tisíciletí. Dětský den a trutnovská Westa 2.6.2001. Informace 
Městského bytového podniku v Trutnově. Kulturní nabídka (Kam v Trutnově v květnu  
za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti). Otevřený dopis – Chudák Krakonoš. 
Rýbrcoul kontra drak. BAK, akciová společnost, Trutnov se představuje. Jak letos  
na trutnovském koupališti. Závod míru nadějí. Nabídka psů z útulku. 
 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
 
 Jarní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých za přítomnosti 
prezidenta republikové komory M. Pešáka se uskutečnilo 28.4. Trutnovská SONS 
(předsedkyně Petra Dostálová) má svého sponzora především v a.s. BAK Trutnov. 
 
Matriční události 
 
 V dubnu se v Trutnově narodilo 66 dětí, z toho 14 trutnovských (7 chlapců a 7 děvčat). 
Sňatků bylo uzavřeno 21 (z toho 2 delegované z jiných matričních obvodů). V dubnu zemřelo 
v Trutnově 31 osob, z toho 16 spoluobčanů (7 mužů a 9 žen). 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 24 našich 
spoluobčanů s kytičkou a s malým dárkem. 
 7. a 21. dubna proběhlo v sále Staré radnice slavnostní vítání dětí do života.  
Do pamětní knihy města bylo zapsáno 36 dětí. 
 
Státní oblastní nemocnice Trutnov 
 
 Ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu o Státní oblastní nemocnici Trutnov se uvádí 
(březen) mj., že nemocnice překročila náklady o 55 milionů korun. Vysvětlení k tomu podal 
v Krkonošských novinách 3.4. ředitel nemocnice. 
 „Dokumentace byla připravena na základě skutečností, které jsme znali. Nikdo z nás 
nemohl tehdy tušit, jaké jsou tu inženýrské sítě, jaké nás čekají podmiňovací akce k tomu, 
abychom pavilony vybudovali. Staví se ve sto let starém areálu. I při současných znalostech, 
které máme, dochází k navyšování nákladů. Předmětem dokumentace byly pouze pavilon 
gynekologie a mikrobiologie. 
 Následné investice, které stavu navýšily, jsou pro provoz nemocnice nutné. Například 
realizace chlorační stanice, přebudování dieselagregátu, výstavba chodníků, spojovací 
technické chodby a další. Navýšení, které si vyžádala situace, bylo kolem 16 milionů korun. 
 Stavba měla být postavena za dva roky, byla postavena za čtyři. Ze zákona jsme 
museli platit inflační nárůst, představující přes 17 milionů korun, a do toho nám přišly ještě 
„balíčky.“ Protože nám nepovolili výstavbu vzhledem k životnímu prostředí a vzrostlému 
dubu, celý areál se musel o metr posunout. Vždy chceme pro lidi to nejlepší, upravovala se 
tedy i technologie aj.“ 



 
 Nemocnice použila rovněž prostředky dotace na nákup nábytku pro druhé podlaží 
mikrobiologie a vybavení administrativy. „Šlo o fakturační omyl,“ řekl k tomu ředitel  
MUDr. Limburský. „Částka byla už dávno uhrazena, což Nejvyšší kontrolní úřad ve své 
zprávě navíc konstatuje. Když jsme chybu zjistili, ihned jsme ji napravili. Finanční prostředky 
byly na zmíněné vybavení zajištěny sponzorsky.“ 
 
Stavební spořitelna (odběr krve) 
 
 Akci „darovat krev s buřinkou? Iniciovala v dubnu v Trutnově ČS – stavební 
spořitelna. A výsledek? Podle vyjádření pracovníků transfúzního oddělení SONT přispěla 
k získání potřebného množství krve. 
 
 
 
  
 
  



Kulturní nabídka Radničních listů na květen 2001: 
Výstavy 
2.-20.5. Jilemnický fotoklub. Výstava fotografií v kině Vesmír. 
2.-25.5. Škola po škole. Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ okresu Trutnov. Pořádá Galerie 
města Trutnova a ZUŠ Trutnov. 
10.-19.5. Kuriozity ze zápalek. Výstava Tomáše Kordy. Malý sál Národního domu.  
Vstupné: děti 5 Kč, ostatní 10 Kč. 
21.5.-10.6. Turnovský mapový okruh. Výstava fotografií v kině Vesmír. 
Ostatní pořady§1.5. Poetické odpoledne. Milostnou poezii recituje Miroslav Kolařík 
v městském parku (při špatném počasí v KSBM) v 17.00 hodin. 
2.5. Klavírní koncert Frant. Jirky. Večer klasických sonát (J. Haydn, L. van Beethoven). 
Pořádá firma CMS, a.s., Trutnov. Hotel Bohemia v 19.00 hodin. 
10.5. Promenádní koncert Krakonošky. Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
město Trutnov a Dům kultury. Krakonošovo náměstí v 15.30 hod. 
10.5. Fagoti Brunenses – koncert KPH. Konc. síň B.M. v 19.30 hod., vstupné 45 a 65 Kč. 
12.5. Zájezd pro rodiče a děti do Naivního divadla Liberec. Cena 200 Kč. 
12.5. Jarní koncert pěveckého sboru a jeho přípravných oddělení. Pořadatel Základní 
umělecká škola Trutnov. Národní dům v 17.00 hodin. 
13.5. Kocour v botách. Pohádkový čtyřlístek. ND v 15.00 h. Vstupné 20 a 30 Kč. 
14.5. Tibet – Bhútan. Cestopisné vyprávění s diapozitivy. Zuzana Ondomišiová. Klub Nivy 
v 19.00 hodin. Vstupné 35 Kč. 
15.5. Loupežníci na Chlumu aneb Statečná Bibiána. Představení Čechova prozatímně 
osvobozeného divadla. ND ve 20.00 hodin. Vstupné 230, 210, 190 Kč. 
16.5. Žákovské vystoupení. Pořádá ZUŠ. Haasův palác v 18.30 hodin. 
17.5. Vystoupení žáků tanečního oboru v Nár. domě v 17 h., pořádá ZUŠ. 
19.5. Koncert dětského pěveckého sboru z Liberce. Pořádá ZUŠ v KSBM v 17 h. 
23.5. 1. absolventský koncert. Pořadatel ZUŠ Trutnov. KSBM v 19.00 hodin. 
26.5. Promenádní koncert Krakonošky. Pořádá dech. Hudba Krakonoška, město Trutnov  
a Dům kultury Trutnov. Krakonošovo náměstí v 9.30 hodin. 
26.5. Dětský den se strašidláky. Zábavné odpoledne pro děti. Městský park ve 13.00 hodin, 
vstupné 15 Kč. Hlavní program v PKS Bojiště v 16.15 h. 
28.5. Kuk a Cuk a tak dále. Pořad pro MŠ a 1. st. ZŠ. Kino Vesmír v 8.30 a 10.00 h., 20 Kč. 
28.5. Používání potravinových doplňků. Beseda s Janou Tomešovou. Pořadatel Califormia 
Fitness (Bohemia), s.r.o. a DK v 19.00 hodin. Vstupné 25 Kč. 
30.5. Absolventský koncert. Pořádá ZUŠ Trutnov. Koncertní síň B. Martinů v 19 h. 
 
 První májový den roku 2001 přinesl letní počasí – teplota i v dalších dnech nad 200 C. 
KSČM oslavila 1. máj Na Nivách za účasti posl. Štraita.  
 

     
 



Výstava ZUŠ 
 

2.května byla zahájena v Galerii města Trutnova výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 
z Trutnova, Dvora Králové n.L., Úpice a Žacléře. 

Tuto akci doprovodí tři koncerty ZUŠ – první 2. května pod názvem Bacha  
na Vídeňského. 

Výstava ZUŠ s názvem Škola po škole potrvá do 25. května. Zvláštní na této výstavě 
s účastí několika ZUŠ je, že je první v tomto provedení, že má vysokou výtvarnou úroveň  
a že umožňuje dospělým hlouběji nahlédnout do světa dětí. 
 
Rekonstrukce Masarykova domu 
 

                        
 

3. května začala rekonstrukce Masarykova domu na polikliniku.  
 
Partnerství s Francií 
 
 Cílem návštěvy trutnovského starosty Mgr. Adamce v partnerském departmentu l’Oise 
ve Francii bylo navázání kontaktů mezi městy Trutnov a Pont Saint Maxance.  
Po připravovaném zrušení okresního úřadu chce Trutnov přímo navázat na již zavedené 
partnerství okresu. 
 „Jednání ve Francii proběhlo v přátelském duchu, vysvětlili jsme si představy  
o partnerství a vyjádřili přání, aby se zachovaly stávající vztahy,“ uvedl k této návštěvě 
trutnovský starosta. 
 Město Point Saint Maxance má sice asi polovinu obyvatel Trutnova, ale v mnohém je 
oproti Trutnovu dál. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poslanec Cyril Svoboda v Trutnově 
 

     
 
 Beseda s poslancem ČR Cyrilem Svobodou proběhla ve velkém sále MěÚ 3. května  
za účasti asi 80 posluchačů. Setkání s významným politikem připravil okresní výbor  
KDU-ČSL Trutnov. Předmětem diskuze byla aktuální témata současné politické situace. 
 
Pietní vzpomínka na konec II. světové války 
 

     
 
 Slavnostní vzpomínkový kat u příležitosti 56. výročí ukončení druhé světové války  
se uskutečnil 8. května od 9.30 hodin na trutnovském městském hřbitově za účasti několika 
desítek občanů, představitelů města (Mgr. Adamec) a okresu (Ing. Klímko). Pietní obřad 
uváděla ředitelka Domu kultury Zina Tygrová, hudbou zarámovala vzpomínkové 
shromáždění spojené s kladením květin u pomníku obětí druhé světové války městská 
dechová hudba. 
 Ve slavnostním projevu starosta Mgr. Adamec uvedl: „Je 8. května a sešli jsme se zde 
na pietním místě, abychom si společně připomenuli, že právě v těchto dnech před 56 lety 
skončila druhá světová válka. Válka, jako skutečně celosvětová katastrofa, která byla 
především produktem pravicového extremismu Itálie, Japonska, ale hlavně hitlerovského  
a nacistického Německa. 
 Německo, které se původně snažilo o revizi Versailleského systému, se záhy vydalo  
na cestu expanze, válečných výbojů a posléze ne cestu zkázy. 
 Ještě v květnu 1935 pronáší Adolf Hitler v reichstagu velmi mírumilovný projev,  
ve kterém říká: „Vůle nacionálně socialistického Německa k míru se zakládá na pevných 
ideologických přesvědčení. Německo si přeje i nadále trvalý mír, a to kvůli jednomu prostému 



a podstatnému zjištění: žádná válka by neumožnila jednou provždy odstranit bídu, jež na nás 
všechny v Evropě doléhá, každá válka by ji naopak jen umocnila.“ 
 Ale již v září téhož roku jsou vydány Norimberské zákony a v březnu 1936 německá 
vojska obsazují do této doby demilitarizované Porýní, čímž Německo zásadně porušuje 
smlouvy z Versailles. V březnu 1938 pak dochází k „aušlusu“ – k začlenění Rakouska  
do Německé říše a tak se Čechy dostávají do podkovovitého obklíčení Říší. Že toto nové 
rozložení sil nebylo pro Československo jen plkanou hrozbou ukázala Mnichovská dohoda, 
které předcházela masivní kampaň pro údajný útisk 3 milionů Němců na československém 
území. Hitler tehdy ještě tvrdil, že postoupení pohraničních oblastí je jeho posledním 
územním požadavkem, ale poslechněme si část jeho projevu z listopadu 1938: 
 „Po celá léta jsem mluvil o míru jen a jen z donucení a proti své vůli. Tehdy bylo 
nutné postupně změnit psychologii německého národa, dát mu ponenáhlu na srozuměnou, že 
jsou věci, které nelze-li získat mírovými prostředky, musí být dosaženy silou.“ 
 
 „Asi si nelze neuvědomit na tomto pietním místě, kde leží vedle sebe Češi i Němci, že 
Trutnov byl od konce 19. století prostorem, kde se střetávaly vlastenecké až nacionalistické 
postoje německých i českých obyvatel. 
 Nelze také zapomenout, že ve volbách v roce 1935 dalo 74 %  trutnovských Němců 
hlas Henleinově Sudetoněmecké straně. 
 Měli bychom ale mít na paměti, že tato strana, která byla po těchto volbách druhou 
nejsilnější stranou v Národním shromáždění, byla až do února 1937 parlamentní, státotvornou 
a vůči republice loajální stranou. 
 I s vědomím hrozných projevů německého nacionalismu, jakým bylo například 
vypálení trutnovské synagogy, lze těžko zde hovořit o tom, že by snad náhrobky nesoucí 
německá jména měly přikrývat hroby původců války. Stojíme zde totiž mezi hroby lidí, kteří 
přes národnostní a sociální rozdíly a rozepře byli pouze jejími oběťmi. Zemřeli na jedné 
straně při obraně republiky v roce 1938 i v povstání proti republice, umírali na obou stranách 
fronty, byli oběťmi rasových perzekucí ze strany německé i „divokého odsunu“ ze strany 
druhé. Páchali sebevraždy ve strachu před svou minulostí i z obavy před svou budoucností. 
 Vážené dámy, vážení pánové. Vzpomeňme zde tiše a pokorně na ty, kteří se zasloužili 
o konec největšího světového konfliktu. Zároveň ale buďme všichni ostražití vůči všem 
extremismům a pokusům o nerespektování ducha svobody a demokracie.“ 
 
 Účastníci pietní slavnosti se poklonili rovněž památce padlých, v koncentračním 
táboře v poříčí zahynulých židovských žen. 
 
Uctění památky příslušníků Roty Nazdar 
 
 Květiny položili 9. května, u památníku obětí druhé světové války, členové Klubu 
vojenských důchodců. Shromáždili se k pietní vzpomínce u blízkého pomníku Roty Nazdar. 
Ta se zúčastnila tohoto dne v roce 1915 průlomových bojů u francouzského Arrasu. 
 Členové KVD si připomněli sochaře a královédvorského rodáka Ottu Gutfreunda, 
který by v boji u Arrasu jediným dobrovolníkem roty z trutnovského okresu. Uctili tady  
i památku vojínů Beneše, Bally a Houzy, kteří padli při ochraně československých hranic 
v roce 1938. Nezapomněli ani na Jana Peteru, velitele náhradní roty 2. hraničářského pluku 
v Trutnově, který bojoval proti Maďarům v roce 1919 na jižním Slovensku. Jako člen odboje 
byl popraven v Praze v roce 1941. 
 Rota Nazdar vznikla 23. srpna 1914 a tvořilo ji 300 dobrovolníků. Byla součástí 
Cizinecké legie a v bojích u Arrasu byla zdecimována. Ti, kteří přežili, sloužili pak v jiných 
jednotkách. Na paměť těchto Hrdinů dostal 2. hraničářský pluk v Trutnově čestný název Rota 



Nazdar. (Všechny údaje k Rotě Nazdar poskytl významný člen Klubu vojenských důchodců 
v Trutnově Jaroslav Kindl, známý autor hodnotné publikace Oběti druhé světové války 
z okresu Trutnov.) 
 
9. květen 1945 (KSČM) 
 

     
 
 Vítězství nad fašismem v poslední světové válce si připomněli představitelé KSČM  
u památníku obětí 9. května v 16.00 hodin. Význam této události vyzvedl ve svém projevu 
ing. Miroslav Kolman. 
 
Zmodernizovaná městská knihovna (9.5.) 
 

     
 
 Slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor městské knihovny  
na Krakonošově náměstí proběhlo v 10.00 hodin 9. května za účasti představitelů města  
a řady hostů. 
 Ředitelka MK Jaroslava Maršíková v zahajovacím projevu poděkovala zastupitelům 
města, že podpořili záměr rozsáhlé rekonstrukce a modernizace knihovny, stavebním firmám  
i pracovnicím knihovny, které vynaložily hodně úsilí (i mimo pracovní dobu), aby všechny 
svazky byly řádně rozděleny a označeny v nových regálech. 
 
 K otevření knihovny promluvil i trutnovský starosta Mgr. Adamec. „V současné době 
je třeba podporovat vzdělávání mládeže i dospělých a knihovna je k tomu předurčena. Je 
dobře, že město k modernizaci prostor, jež po malé privatizaci sloužily původně  
ke komerčním účelům, přistoupilo.“ 
 K významu otevření  rekonstruované knihovny se vyslovila v Krkonošských novinách 
Ladislava Zemánková z pražské Národní knihovny. „Trutnovské zařízení patřilo vždy  



do kvalitativně druhé půlky všech knihoven tohoto typu z hlediska služeb, kvality personálu, 
estetického prostředí. Za posledních osm let se rekonstruovalo v celé republice. Zdá se mi,  
že čas, který uplynul od chvíle, kdy nám paní ředitelka Maršíková sdělila, že dojde 
v Trutnově k rozšíření, je neuvěřitelně krátký. Knihovna tak určitě udrží krok s ostatními, 
mezi které se vždy zdařile řadila.“ Dále prozradila, že pro trutnovské zařízení se podařilo 
získat pro letošní rok milionovou státní dotaci, aby mohla udržet dosavadní regionální 
působnost. 
 
 Poprvé jsme mohli vejít do knihovny novým vchodem v přízemí do oddělení beletrie. 
Nově je provedeno uspořádání v předsálí, kde se nachází šatna a box, v němž se z jedné strany 
vypůjčená literatura vrací, a na druhé straně se půjčuje.  
 Do prvního patra se dostanou čtenáři výtahem. Všechny potřebné základní informace 
o provozu knihovny jsou uvedeny ve vydané skládačce. 
 
 Městská knihovna je umístěna v budově na Krakonošově náměstí 128 a její pobočky 
jsou v budově ZŠ Mládežnická v H. St. Městě a v ulici Voletinská 241 v Poříčí. Zaplacený 
členský poplatek platí ve všech uvedených knihovnách. 
 Členský poplatek (na 365 dní) činí pro dospělé 100 Kč, pro děti do 15 let 50 Kč. 
Uživatel bez registrace za 1 výpůjčku 10 Kč. Osoby starší 70 let neplatí za půjčování nic. 
 Za nedodržení výpůjční doby jsou sankční poplatky – 1. upomínka 5 Kč, druhá 10 Kč, 
třetí 20 Kč, čtvrtá 30 Kč, další 300 Kč. Za vystavení duplikátu průkazu (při ztrátě) 20 Kč. 
 MK zajišťuje i speciální služby (zamluvení dokumentu aj.), internetové, reprografické. 
 Provozní doba v půjčovně pro dospělé, čítárně a studovně je od 9.00 do 17.00 hodin 
v pondělí až pátek, v sobotu od 8.00 do 11.00 hod. V červenci a v srpnu je MK uzavřena. 
 Oddělení pro děti a mládež je otevřeno od 12.00 do 17.00 hodin, v době školních 
prázdnin od 9.00 do 12.00 hodin (vždy pondělí až pátek). 
 Pobočka v HSM má provozní dobu v pondělí, ve středu a v pátek 12.00 – 17.00 hodin, 
v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin. 
 Pobočka v Poříčí je otevřena v úterý a ve čtvrtek od 12.00 do 17.00 hodin. 
 
Letní terasa zimních lázní 
 
 Teplé počasí květnových dnů vedlo k rozhodnutí otevřít venkovní letní terasu 
v zimních lázních. Ke slunění ji lze využít od úterý do pátku v době odpoledního plavání 
veřejnosti. Celodenní vstupné v hodnotě 35 Kč (dospělí) a 20 Kč (děti) lze využít o víkendech 
a svátečních dnech. 
 Venkovní terasa bude přístupná až do června. Krytý bazén bude otevřen až  
do prázdnin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klub seniorů 
 

                                        
 
 Hlavním bodem setkání Klubu seniorů 9. května v malém sále MěÚ byla beseda 
s Gražynou Grundovou, vyhodnocenou jako světová podnikatelka. Dalšími hosty jednání KS 
byli ing. Labík, ředitel TS a M. Veselý, ředitel turistického informačního centra  
na Krakonošově náměstí. 
 
Kuriozity ze zápalek (výstava) 
 

      
 
 Vernisáž velmi zajímavé výstavy Kuriozity ze zápalek proběhla 9.5. v 17.00 hodin 
v Národním domě. 
 Trutnov byl 6. místem v ČR, kde bylo dílo Tomáše Kordy z Vrchlabí vystaveno. 
Zahrnuje více než 50 exponátů, výsledek nesmírné píle a trpělivosti.  Svědčí o tom i údaje  
u každého exponátu o množství zpracovaných zápalek i počet hodin tomu věnovaných.  
(Na funkční housle 6 731 zápalek a 680hodin práce.) Výstava trvala až do 15. května. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krakonoška, Fagoti Brunenses 
 

      
 
 První letošní promenádní koncert na Krakonošově náměstí připravila Městská dechová 
hudba Krakonoška 9. května od 15.30 hodin. 
 Týž den v 19.30 hodin se uskutečnil koncert KPH Fagoti Brunenses, čtyřčlenného 
komorního souboru v KSBM (tři fagoty a kontrafagot). 
 
Obrazová výstava Václava Mejvalda v Muzeu Podkrkonoší 
 

     
 
 Výstavu Václava Mejvalda Obrazy uvedla 10. května v 17.00 hodin ředitelka Muzea 
Podkrkonoší Trutnov představením významného vrchlabského výtvarníka. 
 Podkrkonošská krajina se mu stala osudem. Upsal se jí celoživotně, vábí ho ve všech 
ročních obdobích, i když sám přiznává, že mu učarovala především zima a předjaří. Zima 
překrývající ještě neznámé, neprobuzené, a předjaří se svým příslibem nového započatého 
života. 
 Podkrkonoší na obrazech Václava Mejvalda působí uklidňující atmosférou, lahodí oku 
měkkými křivkami krajiny i stydlivou a střídmou barevností. 
 V průběhu své tvůrčí dráhy uskutečnil Václav Mejvald na 40 samostatných výstav 
doma i v zahraničí. Jeho nedávných 55 let ho zastihuje uprostřed bohaté tvůrčí činnosti. 
 
Letní kino 
 
 11. května zahájilo letní kino na PKS filmem Já, mé druhé já a Irena – vstupné 60 Kč. 
Hraje se každý pátek, promítání po setmění. 
 
 



Sdružení zdravotně postižených 
 
 Členská schůze Sdružení zdravotně postižených v ČR se konala 11. května v jídelně 
Klubu důchodců Na Nivách. (O činnosti této organizace informuje tabule v budově OkÚ 
Trutnov v přízemí.) 
 
Svojsíkův závod (skauti) 
 
 12. května proběhlo v lesoparku okresní kolo Svojsíkova závodu pro skauty a skautky 
ve věku 12-15 let. Soutěže ve znalostech, dovednostech a v orientačním běhu se zúčastnilo  
13 šestičlenných hlídek. Počasí přálo. Vítězi závodu se stali skauti z Malých Svatoňovic. 
 
Oslavy zlatých hokejistů 
 
 Oslavy triumfálního vítězství českých hokejistů na mistrovství světa v Německu  
se nemohly vyhnout ani Trutnovu. Krakonošovo náměstí v neděli 13. května před půlnocí 
bouřilo rozjásanými fanoušky. Městem projížděla houkající auta s českými vlajkami. Nadšení 
z vítězství ovlivnilo jednoho z účastníků – nahý běžel přes náměstí, jiného zase k lezení  
na kašnu. Oslavy končily pak většinou v hospodách. 
 
Vlad. Mlynář a Karel Kűhnl v Trutnově 
 

     
 
 Politici Unie svobody v rámci kampaně „1000 dnů pro Evropu“ dojeli 14. května  
i do Trutnova. 
 Se studenty gymnázia diskutoval Vladimír Mlynář. „Nechci zastírat, že nás to bude 
stát dost peněz i úsilí. Ale změny, které nás očekávají, stejně budeme muset provést. Ne kvůli 
vstupu do Unie, ale kvůli sobě.“ 
 Se studenty SZŠ besedoval zase předseda Unie svobody Karel Kűhnl. „Vstup  
do Evropské unie pomohl všem členským zemím k hospodářskému růstu a malým státům 
zabezpečuje existenci tak, jako nikdy předtím,“ zdůraznil. 
 Odpoledne promlouvali oba politici (do Trutnova je doprovodil i senátor Josef 
Zieleniec) v Horské ulici s procházejícími občany. „Pokud si někdo myslí, že se jedná  
o propagaci naší strany, velice se mýlí,“ zdůrazňovali. 
 
 
 
 



Protikuřácký den 
 

     
 
 Květinový den (květ měsíčku zahradního s modrou stužkou) vyhlášený Ligou proti 
rakovině na 16. května se v Trutnově uskutečnil již počtvrté. 
 Organizace akce se opět ujaly členky Českého svazu žen ve spolupráci se studentkami 
ze SOU a učiliště ve Volanovské ulici. Do ulic Trutnova vyšly se čtyřiadvaceti 
pokladničkami. Výtěžek skoro 51.000 korun byl zaslán na účet Ligy proti rakovině. 
 Letos byla akce zaměřena na boj proti kuřáctví a směřovala především na ženy, které 
jsou tímto návykem ohroženy více než muži. O nebezpečí kouření také informoval předávaný 
leták všem, kteří si žlutý květ zakoupili. 
 
Klub seniorů (Jana Bobošíková) 
 

     
 
 Na středu 16. května připravil Klub seniorů (organizačně vše zajistil předseda KS  
Mir. Šafařík) besedu s Janou Bobošíkovou. Pozváni byli „všichni občané, kteří projevují  
o Českou televizi neustálý zájem a ne jenom 14 dnů v závěru loňského roku,“ jak se uvádělo 
na pozvánce. 
 „Stát, bohužel, rezignoval na změnu stavu v ČT“ – těmito slovy zahájila diskusi 
s trutnovskými občany bývalá šéfka zpravodajství České televize. Při následné kandidatuře  
na generálního ředitele mohla, jak uvedla, dostat více hlasů. „Kdybych sečetla poslance, kteří 
mně volají, chtějí se mnou chodit na obědy, nosí mi květiny a tvrdí, že právě oni mi dali svůj 
hlas, dostala bych 150 hlasů a ne pouze devět. V parlamentu chyběla podle Bobošíkové vůle 
situaci řešit. 
 K besedě v KS byl pozván i současný gener. ředitel ČT Jiří Balvín, ten se však 
omluvil. Janu Bobošíkovou do Trutnova doprovázel manžel Pavel. 



 Závěrem živé besedy předseda Šafařík uvedl: „Myslím, že jsme diskusí s paní 
Bobošíkovou dokázali, že lze o problémech diskutovat slušnější formou než třeba 
v televizním Kotli. 
 Chtěli jsme poznat oba hosty blíže a dozvědět se podrobnosti z dění v České televizi. 
To středeční akce splnila.“ 
 
Sportovní třídy ZŠ Komenského 
 
 Na 16. května byly oznámeny přijímací talentové zkoušky do sportovní třídy ZŠ 
Komenského. Sportovní třídy jsou specializované s rozšířeným počtem hodin tělesné 
výchovy. Kromě běhu na lyžích, který je na škole nosným sportem, jsou to sporty horská 
kola, karate, kanoistika a horolezectví. Děti z okrajových částí Trutnova a okolních obcí 
mohou využít ranní svoz a odpolední odvoz školní linkou (ZŠ vlastní autobus). Podmínky  
pro sportování se na škole dále zlepšily rekonstrukcí celého areálu školy (nová sportovní hala 
a atletický stadion). 
 
Herec Jan Kraus v Trutnově 
 

     
 
 O věcech veřejných a neveřejných besedoval 17. května od 17 hodin ve velkém sále 
MěÚ moderátor Jan Kraus. Akce nesla název Co ty na to, občane? Účast členů na rozdíl  
od besedy s Janou Bobošíkovou byla nevelká – asi 40 občanů. Atmosféra v sále však byla 
dobrá – přičinil se o to Jan Kraus svým typickým pojetím humoru. 
 
Běh Terryho Foxe 
 

     
 



 17. května odpoledne se to na trase id okresního úřadu po pěší zóně a k promenádě 
(měřila 2 200 m) hemžilo běžci, cyklisty, dětmi, maminkami s kočárky – nechyběli ani 
imobilní občané na vozíčcích. Účastníkům tradičního Běhu Terryho Foxe (letos už pátý 
ročník) nešlo o nějaké rychlostní rekordy. 
 Akci, zaměřenou na boj proti rakovině, přišlo letos v Trutnově podpořit 1 883 přímých 
účastníků. Formou startovného ve výši 15 Kč – za ně dostali běžeckou čelenku, za příspěvek 
80 Kč a více se získalo tričko s logem, se dalo dohromady 37 000 Kč ve prospěch Ligy  
proti rakovině. 
 Specifikou všech dosavadních pěti ročníků Běhu Terryho Foxe bylo, že tuto akci 
zajišťoval OkÚ v Trutnově. (Vzhledem k reformě veřejné správy – zánik okresů v příštím 
roce – byl to běh už zřejmě poslední, který okresní úřad organizoval.) Doufejme, že štafetu 
této záslužné sportovní a humánní akce někdo další v našem městě převezme. 
 Trasa Běhu Terryho Foxe  vedla od startu v Horské ulici na Svatojanské náměstí, dále 
do Poštovní ulice, na Malé náměstí, dále přes Dolní a Horní Promenádu, s odbočením  
do Horské u zastávky MHD, dále do Strojnické, Tkalcovské, Čs. armády a Komenského ulicí 
k OkÚ. 
 Běh Terryho Foxe je zaměřen i k propagaci zdravého způsobu života, který je dnes, 
kdy zejména mladí lidé podléhají mnoha negativním vlivům, velmi významná. Běh Terryho 
Foxe byl zaslouženě vždy středem pozornosti školní mládeže. Zásluhu na tom mají  
i trutnovští organizátoři – jsou to pracovníci referátu sociálních věcí OkÚ. 
 
Areál PKS 
 
 Provozovatel areálu PKS Bojiště Mis service chce letos ve spolupráci s firmou Regio 
group obohatit kulturní život města řadou zajímavých  programů. Např. vždy hodinu a půl 
před zahájením promítání vystoupí některá kapela s hudbou, která se bude tématicky hodit 
k filmu. Počítá se i s částečným zastřešením hlediště v horní části, aby se měli diváci  
před případným deštěm kde schovat. 
 V areálu PKS se plánují i ekonomicky zajímavé akce, např. výstavní předváděcí akce. 
Cílem je, aby areál PKS žil a přilákal sem nejen obyvatele města. 
 
Rybářské závody v Dolcích 
 
 Ve dnech 19. a 20. května se uskutečnily v Dolcích rybářské závody. V sobotu 19.5.  
to byla soutěž dospělých. I když počasí nepřálo, výkony i úlovky rybáře uspokojily. 
 Závodů se zúčastnilo 91 závodníků. Již potřetí vyhrál Jan Gogolík starší ze Dvora 
Králové. Jemu se podařilo ulovit třiadvacet kaprů o celkové délce 638 cm. Získaná první cena 
představovala atraktivní zájezd do Norska. 
 Největší ulovený kapr Jana Měšťana měřil čtyřiačtyřicet centimetrů. V neděli  
20. května se konala olympiáda mládeže, na níž začínající rybáři a rybářští adepti závodili 
v rybolovné technice i v lovu ryb. 
 Rybářské závody v Dolcích se uskutečnily letos už pošesté. Po vyhodnocení výsledků 
závodů byl proveden tradiční křest nových rybářů. 
 Pravidla rybářských závodů se nemění. Vložné činí 300 Kč. Lovit se může na jeden 
prut se dvěma návazci. Měří se pouze ulovený kapr – za každý centimetr délky získává 
závodník jeden bod. Ulovené ryby se vrací vodě. 
  
 Krakonošovo náměstí, kde probíhá po celý rok řada kulturně-společenských akcí, 
obohatí při nich nové přenosné podium v hodnotě 200.000 Kč. Poloviční úhradu získalo 
město z Evropské unie (grant). 



 
Přemnožené straky 
 
 Přemnožené straky jsou problémem i v Trutnově – hubí zpěvné ptactvo. Řešení se ale 
konečně (květen) našlo. 
 Na společném, řešení se dohodli zástupci myslivců, střední a vyšší odborné lesnické 
školy a referátu životního prostředí OkÚ. Zásadně se k tomuto problému vyslovil ing. Zdeněk 
Navrátil z OkÚ. „Problém přemnožení čeledi krkavcovitých lze vypozorovat i jinde. 
Důvodem je nekvalifikovaný a unáhlený zásah do zákonitostí přírody. Došlo ke schválení 
řady legislativních úprav, které nesou negativní plody. Přírodní zákony fungují na odlišných 
principech a falešná personifikace živočichů může způsobit více škody než užitku.“ 
 Lovit straky loveckou zbraní je obtížné i málo účinné vzhledem k jejich inteligenci, 
paměti a obranným reflexům. Střelba v zastavěném prostoru je značně riziková. 
 A řešení? Hubení strak bude probíhat všemi zákonem povolenými prostředky.  
Na území města budou rozmístěny odchytové klece a chycení ptáci budou s maximální etikou 
usmrcováni. 
 
Svaz nuceně nasazených 
 
 V polovině května se sešla v Trutnově okresní konference (má 165 členů), které se 
zúčastnil i předseda trutnovské organizace Svazu nuceně nasazených Emil Pokorný.  Úsilí 
svazu je zaměřeno především na odškodnění nuceně nasazených. 
 
Galerie města Trutnova – ZUŠ 
 

     
 
 Poslední ze tří doprovodných vystoupení ZUŠ Trutnov výstavy Škola po škole  
se uskutečnilo 24.5. v Galerii města Trutnova veřejnou schůzkou violoncellové třídy  Jitky 
Jindřichové. 
 
Návštěva z Landsbergu (SLŠ) 
 
 Na první oficiální setkání na úrovni starostů zavítali 24.5. do Trutnova představitelé 
městské správy a lesního hospodářství  z německého Landsbergu. Přátelské vztahy s nimi již 
několik let udržuje Střední lesnická škola v Trutnově. Význam spolupráce oceňuje ředitel 
trutnovské lesnické školy Josef Štych – jde především o výměnné pobyty. „Žáci tak získávají 
nové zkušenosti z lesního hospodářství v Německu, což je pro ně přínosné. Navíc jsou nuceni 
po celou dobu se domluvit německy, takže se výborně pocvičí v jazyce.“ „Německé kolegy 
mile překvapilo, že jsou chlapci schopni vykonávat naprosto samostatně odbornou práci.“ 



 
 Hosty z Landsbergu přijal ve Staré radnici trutnovský starosta Mgr. Adamec. Seznámil 
je s historií města od nejstarších dob až do současnosti. Nevyhnul se ani složitým česko -
německým vztahům v souvislosti s událostmi druhé světové války i poválečnými. 
 Landsbergský starosta Ing. Ingo Lehman předal při uvítání na radnici Mgr. Adamcovi 
obraz města Landsbergu a pozval zástupce Trutnova k návštěvě německého města. 
 V závěru návštěvy  z Landsbergu (součástí čtyřdenního pobytu byl i zájezd do Prahy) 
přednesl profesor SLŠ v Trutnově Wiesner návrh, aby žáci a studenti obou měst se blíže 
poznávali při výměnných pobytech. 
 
Otevření koupaliště 
 
 Městské koupaliště má být otevřeno v sobotu 26. května. Do jeho areálu projdou již 
novým odbavovacím zařízením, který má eliminovat zdlouhavé fronty u pokladny. 
 
Očkování psů 
 
 S předstihem (už koncem dubna) upozornil měÚ v Radničních listech majitele psů  
na povinnost očkování ve dnech 26.5.-2.6.2001. Očkování je povinné a hradí (asi 80 Kč) ho 
majitel psa. Časový harmonogram očkování s udáním míst provedení zveřejnily Radniční 
listy. 
 Další informace pro majitele psů podá veterinární středisko Veterinář, s.r.o., Trutnov. 
Při porušení povinnosti očkování hrozí majitelům psů postih. 
 
Strašidláci (Dětský den) 
 

     
 
 Dětský den oslavily trutnovské děti v sobotu 26. května v Městském parku 
s populárními Strašidláky. Prostor Janského vrchu a Šibeníku se zaplnil v tento den 
nejrůznějšími stvořeními z říše pohádkové fantazie. Setkaly se tu s Husopasem jarním, 
s Poustevníkem bezhlavým, s Žahavcem pálivým, s Loudilkou šestákovou, s Hřibovcem 
fialovým, se Šmudlinkou marmeládovou, s Vampyřicí ušatou, s Pírkem přerostlým, 
s Obludicí začarovanou, s Půďákem průsvitným. O úspěšnosti akce svědčí přes 2000 
návštěvníků. 
 Pro ty, které procházely trutnovským parkem od lesnické školy až na PKS Bojiště, 
byla připravena mapka s údaji o místě jednotlivých strašidel. Cestou zažily děti spousty 
legrace – byla pro ně připravena pracovníky Domu kultury řada soutěží o ceny, kolotoče  
a různé atrakce. 



 Na hlavním pódiu PKS byl po 16. hodině zahájen velký zábavný pořad pod názvem 
Kolotoč Honzy Musila a jeho hosté. V něm kromě oblíbených Honzy Musila a Michala 
Nesvadby uviděly kouzelníka, dětského diskžokeje a další umělce. Odpoledne uzavřela 
diskotéka s Ice Protection. Na zajištění programu se podílelo na 70 lidí. 
 
Pískování kašny 
 

     
 
 V rámci rekonstrukce Krakonošovy kašny dochází i k opravě ohrazení a k pískování 
skalky pro Krakonoše. 
 
Zahájení provozu koupaliště 
 
 Dětské koupaliště zahájilo svou letošní činnost v sobotu 26. května. Návštěvníci tu 
mohou od tohoto dne využít: koupání ve vyhřívané vodě (letos bude vyhřívána i plavecká 
pětadvacítka), tobogán, skluzavka (zdarma), masážní chrliče vody, dětský bazén, aquadrom, 
kurty pro plážový volejbal a nohejbal, stoly na stolní tenis, dětský koutek, půjčovna 
sportovních potřeb, aerobic, občerstvení. 
 Pro rychlý vstup na koupaliště je možno zakoupit vstupenky v předprodeji ve sběrnách 
Sazky v Bulharské a Horské ulici, v informačním centru, v prodejně kol Vella, v pokladně 
bazénu a v trafikách u hotelu Radio, V Domcích a v Infomatu. 
 Nezbývá jen už popřát koupajícím hodně slunných dnů. 
 
„Za trutnovským drakem“  
 

19. ročník tradiční turistické akce „Za trutnovským drakem“ proběhl 26. května. Start 
byl jako vždy v internátu SLŠ v Lužické ulici. Všechny trasy – pěší 14, 23, 35, 45 a 53 km, 
cykloturistické 26, 60 a 90 km však skončily v Žacléři. (Bylo to v souladu se současným  
8. srazem turistů v oblasti Krkonoše a Podkrkonoší, který se konal v Žacléři.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



26. května Den otevřených dveří Olfin Car na Bojišti. 
 

     
 
Zlatí a stříbrní dárci krve (ČČK) 
 
 29. května uspořádal Oblastní spolek ČČK Trutnov-Semily v obřadní síni Staré 
radnice slavnostní setkání s těmi, kteří už 40x darovali krev. Dárce přišli pozdravit  
a poděkovat jim zástupci zdravotnických pojišťoven, transfúzní stanice, přednosta OkÚ. 
Dárcům krve (z pozvaných přišla ale jen polovina) byly slavnostně předány zlaté plakety  
Dr. Janského. 
 O týden dříve proběhlo slavnostní předání stříbrných plaket Dr. Janského v malém 
sále MěÚ. 
 
Bývalý hotel Varšava 
 
 V Klubu seniorů 30.5. informoval Karel Syrůček z architektonického ateliéru K2, 
který zastupuje manžele Vojtíškovy (získali bývalý hotel Varšava) o rekonstrukci tohoto 
objektu, který dlouho svou sešlostí hyzdil Krakonošovo náměstí. 
 Stavební úpravy budou zahájeny v létě, skončit by měly v příštím roce. Hotelem už ale 
bývalá Varšava nebude. Možnost podnikat najdou v dolní plánované pasáži např. obchodníci, 
v horních patrech firmy – jejich kanceláře, zájemci o jiné komerční účely. Počítá se tu  
i s půdními vestavbami bytových prostor směrem do ulice Na Struze. 
 O městském parku diskutovali senioři s ředitelem Lesů a parků ing. Jaroslavem 
Semerákem. 
 
Mona Lisa, Sixtinská Madonna (Duha) 
 
 Útočník hokejového týmu Pittsburgh Penguins Jan Hrdina uspořádal 31. května 
v autosalonu Autostyl v Horské ulici autogramiádu. Představil při ní i dvě unikátní díla  
od neznámého korejského autora, vytvořená z říčních mušliček – Monu Lisu a Sixtinskou 
Madonnu. 
 Exkluzivní obrazy věnoval do základního fondu Společnosti Duha, nadace pro děti 
postižené mozkovou obrnou, pražský umělecký sklář Milan Řeřicha. Prostřednictvím 
slavných hokejistů budou prezentovány v SRN, Americe, Kuvajtu a Japonsku  při různých 
humánních akcích. Výtěžek z nich získá trutnovský Duha. 
 
 
 



Krakonoš i drak 
 
 V květnových Radničních listech reagoval Prof. PhDr. Vladimír Wolf na články 
Radka Doležala a Mgr. Petra Landra „Chudák Krakonoš“ a „Rýbrcoul kontra drak.“ 
 „Oba autoři projevili solidní znalost problematiky a oba mají pravdu. Snad bych mohl 
polemizovat s R. Doležalem o závěru jeho článku, že se obnovou Kirschnerova Krakonoše 
z konce 19. století zakonzervuje současný ideový stav. Co ale je současný ideový stav? Míní 
se tím snad, že současné provedení Krakonoše je jakýmsi germánským ztělesněním vládce 
hor jako zlého ducha? Ale vždyť už etnografická zkoumání prokázala, že dělení Krakonoše  
na hodného a zlého, a tudíž i českého a německého je přinejmenším sporné, že obojí etnikum 
si jej představovalo tak i tak, starého i mladšího, usměvavého i zachmuřeného. 
 Kašna s drakem vskutku stávala na náměstí a díky městu Trutnov byla plastika draka 
v nedávných letech opravena, konzervována a umístěna na důstojném místě v parku  
u lesnické školy. 
 Oba symboly patří našemu městu, oba jsou pro Trutnov důležité a charakteristické, 
patří k sobě a nevylučují se. A tak se mi zdá diskuze v Radničních listech trochu mimo čas  
a prostor. Rozhodující je, zda oba symboly občané přijímají a zda je tyto symboly spojují. 
Myslím, že ano. 
 A ještě k údajnému necitlivému přejmenování Gottwaldova náměstí na Krakonošovo. 
Myslím, že přejmenování náměstí bylo naopak provedeno velmi citlivě, protože po různých 
osobnostech se přejmenovávalo z politických důvodů už mnohokrát. Ostatně už po 2. světové 
válce přijal světový kongres onomastiků – odborníků zabývajících se názvoslovím – usnesení 
kongresu v Lovani,  aby veřejná prostranství, jako náměstí a ulice, nebyla pojmenována  
po politicích. Jak známo, duch našich hor – Krakonoš – jím nebyl. Takže co proti tomuto 
naprosto ústrojnému a českému názvu? 
 
Stavba divadla v Trutnova, a kde? 
 
 V souvislosti s úvahami o možnostech vybudování divadla a o jeho případném 
umístění se uvádí i bývalé tržiště Šmoulov, kde je zatím, než by se našel kapitálově silný 
investor a postavil tady multifunkční patrový objekt, provizorní parkoviště. 
 „Realita současnosti (konec května), kdy se movití zájemci, kteří by zainventovali 
území vysokými náklady, do měst příliš nehrnou, je pro nás určitým signálem přemýšlet  
o další variantě. Zvažujeme případnou výstavbu divadla, ale podotýkám, že jde zatím stále 
skutečně o fázi úvah a diskusí. Vyloučena stále není ani přestavba některého z kulturních 
objektů. Musíme zhodnotit situaci trutnovských kulturních zařízení. Problém jejich využití je 
ve městě stále otevřenou otázkou. V tomto okamžiku by slib o vybudování divadla byly 
populismem,“ uvádí k problému starosta Mgr. Adamec. A dále dodává: 
 „Pokud se rozhodneme vybudovat divadlo, musíme vědět, jak naložit se současnými 
kulturními zařízeními, která asi nevyhovují předpokládaným účelům. 
 
MUDr. Martin Limburský 
 
 V květnovém čísle Radničních listů  se představil občanům MUDr. Martin Limburský. 
Je členem zastupitelstva města a pracuje v bytové komisi. Profese lékaře a ředitele Státní 
oblastní nemocnice Trutnov ho vede přirozeně k tomu, aby byla dokončena přestavba  
a dostavba nemocnice, která by zajišťovala co nejkvalitnější lékařskou péči o spoluobčany. 
K řešení zbývá ještě i budoucnost budovy polikliniky u Špitálského mostu. 
 Další veřejnou aktivitou Dr. Limburského je práce v krajském zastupitelstvu, kde  



se věnuje problematice zdravotnictví a školství. (A osobní data: Je mu 44 let, je ženatý a má 
jednoho syna.) 
 
Nové části města: Adamov a Nový Rokytník 
 
 Občané z Adamova a Nového Rokytníku by již neměli mít problémy s doručováním 
pošty. Uvedené obce se staly novými částmi města a ke svému původnímu označení si přiřadí 
označení Trutnov. 
 To přinese i další organizační změny v evidenci obyvatel, při přidělování čísel 
popisných a názvů ulic. Nové označení si musí obyvatelé těchto obcí dát také zaevidovat 
v občanských průkazech. 
 K uvedenému rozhodnutí vedly žádosti místních obyvatel, kteří s stěžovali na potíže 
při doručování pošty. Změnu odsouhlasilo zastupitelstvo města Trutnova na květnovém 
zasedání. 
 
Matriční události 
 
 V květnu se v Trutnově narodilo 90 dětí, z toho 25 trutnovských (16 chlapců  
a 9 děvčat). Bylo uzavřeno 7 sňatků, z toho 1 delegovaný z jiného matričního obvodu. 
V tomto období zemřelo v Trutnově 21 lidí, z toho 15 našich spoluobčanů (7 mužů a 8 žen). 
 17. května se konaly na trutnovské radnici Stříbrné podvečery pro manželské páry, 
které slaví v tomto roce 25. výročí svatby. Po krátkém kulturním vystoupení dětí z MŠ 
v Žižkově ulici a dětí ze ZUŠ přivítal 21 manželských párů starosta města Mgr. Ivan Adamec. 
 19. května bylo v obřadní síni Staré radnice přivítáno do života 20 malých občánků 
našeho města. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 29 našich 
spoluobčanů s kytičkou a dárkem. Velmi vzácného životního jubilea 101 let se 12.5. dožila 
nejstarší občanka našeho města paní Berta Kmentová.   
 
  
 
 
  

 



Kulturní nabídka Radničních listů na červen: 
Výstavy 
Do 10.6. Turnovský mapový okruh. Výstava fotografií v kině Vesmír. 
5.-29.6. Samuel Fritz: České stopy na březích Amazonky. Městská galerie. 
11.-30.6. Svět dětí. Pohled do něho prostřednictvím reportážních fotografií PaedDr. Ivana 
Knotka a kreseb vytvořených dětmi při Dětském dnu 26.5. v kině Vesmír. 
Ostatní pořady 
2.6.Trutnovská Westa. 2.Medleys country-folk festival. Součástí festivalu je Dětský den. 
Pořadatel CCD Star West Trutnov a DDM Trutnov. PKS Bojiště od 13.00 hodin. Děti  
do 114 cm vstup zdarma, studenti, invalidé a vojáci 60 Kč, ostatní 100 Kč (v předprodeji), 
jinak 130 Kč. 
6.6. Klavírní koncert. Večer klasických sonát. Frant. Jirka v hotelu Bohemia. Pořadatel: firma 
CMS, a.s. Trutnov. Od 19.00 hodin. 
9.6. Promenádní koncert Krakonošky. Pořádá: Městská dechová hudba Krakonoška, Dům 
kultury Trutnov a Město Trutnov. Krakonošovo nám. V 9.30 h. 
14.6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventských. Pořádá ZUŠ Trutnov. 
Koncertní síň B. Martinů v 17.00 hodin. 
16. a 17.6. Mezinárodní setkání historických uniformovaných jednotek. Pořadatel: Klub 
vojenské historie Trutnov, DK a Město Trutnov. 
19.6. Jarní koncert Orchestrae iuventatis. Pořádá ZUŠ v KSBM v 19.00 hod. 
 

     
 
21.6. Evropský svátek hudby. Městská dechová hudba Krakonoška – promenádní koncert  
na Krakonošově náměstí v 15.30 hodin. 
Musica antiqua Trutnov. Koncert komorního smyčcového souboru v Koncertní síni  
B. Martinů v 19.30 hodin. 
21.-28.6. Dětská scéna 2001. Celostátní dílna dětských  recitátorů a 30. celostátní přehlídka 
dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů. 
29.6. Hop - Do prázdnin jen skok! Zábavné odpoledne pro děti k ukončení školního roku. 
Pořadatel: Dům kultury a TJ Lokomotiva, provozovatel sportovních zařízení města. 
Koupaliště v 15.00 hodin. Vstupné na koupališti je zároveň vstupné na zábavné odpoledne. 
  

Čtyři páteční filmová představení 8., 15., 22. a 29. června nabízí letní kino. 
 
 
 
 
 



Rybářský závod (rybník Za Komínem) 
 
 2. června uspořádala místní skupina ČRS Peklo tradiční rybářský závod. Nekonal se 
ale jako obvykle v Pekle (tady probíhala hudební produkce), ale na rybníku Za Komínem. 
Hodnotily se veškeré ulovené ryby – rybu ulovilo y bylo hodnoceno 20 závodníků  
z 69 účastněných. Počasí závodům nepřálo. 
 
Zimní lázně 
 
 Zimní lázně vyžadují nutné úpravy – v havarijním stavu je především prosklená stěna 
v jižním průčelí. Tímto směrem by bylo možné rozšířit bazén a využít prostor  
pro zatraktivnění zařízení umístěním tobogánu, vířivky apod. 
 V prostoru, kde se dříve nacházelo technologické zařízení (loni nahrazeno 
modernějším) se začne s budováním posilovny – vybavení bude částečně nově, částečně  
se použije dosavadní z posilovny v sokolovně. 
 V příštím roce bude vyřešen bezbariérový přístup do bazénu – zřízení výtahu, instalace 
hydraulického závěsu. 
 
Trutnovská Westa 
 

     
 
 2. června se již druhým rokem uskutečnil folk festival Trutnovská Westa za účasti 
sedmi set návštěvníků, kteří vydrželi přes velkou nepřízeň počasí (silný déšť). 
 Mezi vystupujícími hudebními skupinami (od 13.00 hodin) - kromě amatérských kapel 
z Trutnova a okolí – upoutali pozornost profesionálové. Např. Žalman a spol., Schovanky, 
Hop Trop, Druhá tráva. „Zahráli tu i za trochu jiné honoráře, než jsou zvyklí. A kamarádi 
z trutnovských kapel vystupovali zadarmo,“ hodnotil festival mj. vedoucí Star Westu Zdeněk 
Krčmář. Zároveň slíbil i třetí ročník festivalu v příštím roce. A mohl by možná být  
i dvoudenní. 
 Poprvé bylo při Trutnovské Westě použito i městem zakoupené pódium (bude využito 
i při dalších veřejných akcích.) 
 
Velký den dětí 
 
 Odpolední Trutnovské Westě předcházel od 10.00 hodin Velký den dětí, který v PKS 
připravil ve spolupráci s taneční skupinou Star West Dům děti a mládeže v Trutnově. 
 Děti si mohly vyzkoušet život v indiánské vesnici, posedět v teepee u ohně, ochutnat 
indiánské pokrmy a soutěžit. Nechybělo ani loutkové divadlo, dětská diskotéka. Pro zájemce 



o vláčky tu instalovali členové KŽM velké kolejiště. Možnost projevit svůj kumšt nabízely 
štětce a barvy – byly volně k dispozici. 
 
Evropská unie 
 

     
 
 Veřejnou besedu ke vstupu ČR do Evropské unie s poslancem P ČR za KSČM 
připravil Okresní výbor KSČM v Trutnově. 4. června od 16.00 hod. ve velkém sále MěÚ. 
Besedovat přijel Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. Účast kolem 50 zájemců. 
 
Výstava Samuel Fritz – České stopy na březích Amazonky 
 

     
 
 Výstava Samuel Fritz – České stopy na březích Amazonky byla zahájena 5. června 
v 17.00 hodin v prostorách Galerie města Trutnova. 
 Autoři Kamila Šimková-Broulová a Vladimír Šimek více než pět let shromažďovali 
údaje týkající se trutnovského rodáka, jezuitského misionáře, hospodářského učitele Indiánů, 
stavitele kaplí a zhotovitele jejich výzdoby, léčitele Samuela Fritze. Ten prožil 40 let svého 
života (1686-1725) mezi amazonskými Indiány a je autorem mapy povodí Amazonky, která 
svou úrovní dodnes překvapuje. Poprvé byla vydána roku 1707 v Quitu.  
 Výstava ukazuje nejen zajímavé a cenné dokumenty, historické mapy Amazonky 
zaznamenávající vývoj poznávání tohoto veletoku, ale i současný život na řece a výsledky 
expedice, české expedice, Hatun Mayu  k pramenům Amazonky, jíž se uvedení autoři výstavy 
zúčastnili. 
 Na výstavě je představen i model pamětní desky umístěné tam, kde Fritéz svůj život 
ukončil, při horním toku Amazonky. Její obdoba připomíná tohoto rodáka na objektu městské 
knihovny. 



 Zahájení výstavy se zúčastnili nejen uvedení čeští badatelé, kteří šli ve Fritzových 
stopách a zpřesnili pramen Amazonky, ale i představitelé jezuitského řádu Tovaryšstva 
Ježíšova (páter Josef Suchý). 
 V Galerii města Trutnova se nabízí návštěvníkům i zakoupení J. Koláčka „Samuel 
z Trutnova,“ která podrobně seznamuje s životem a dílem Samuela Fritze. 
 Se zajímavou informací přišel na výstavu trutnovský starosta o zájmu peruánské 
strany navázat užší kontakty a spolupráci s Trutnovem. Možnost vzájemné návštěvy by byla 
žádoucí. 
 
Výstava Podmořský svět (GMT) 
 

     
 
 Zajímavou výstavu Milana Lhotáka „Podmořský svět-Rudé moře“ připravila Galerie 
města Trutnova od 5. června do 30. června. 
 Návštěvníci tu mohou spatřit desítky fotozáběrů jedné z nejbohatších potápěčských 
lokalit s obrovskou rozmanitostí korálových útesů a ryb. Fotografie byly pořizovány v lokalitě 
mezi egyptským letoviskem Hurghada a jižním cípem Sinajského poloostrova v hloubce  
do 30 metrů. 
 „Potápění bylo mým dávným snem a tak jsem před několika lety absolvoval 
v trutnovském krytém bazénu kurs a složil patřičné zkoušky.“ Dále uvedl: „Nejedná se o nijak 
exkluzivní záležitost, díky pokroku v technickém vybavení se může potápěčem stát téměř 
každý, kdo má dobrý zdravotní stav.“ 
 Vystavené fotografie byly pořízeny speciálním přístrojem Nikonos V japonské firmy 
Nikon. 
 
Nové byty v nástavbě 
 
 V ulici Maxima Gorkého  bylo začátkem června dokončeno 15 nově vybudovaných 
bytových jednotek v nástavbě domů. Žádost o ně uplatnilo na 90 zájemců – v zalepených 
obálkách nabídli částku předplacení nájemného. Devět nabízených bytů je velikosti 2+1,  
šest dalších 1+1. 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografie G. Beaumonta-Senna 
 

     
 
 Výstavu fotografií novináře Gérarda Beaumonta-Senna připravilo Muzeum 
Podkrkonoší Trutnov 9. června. Potrvá do 22. června. 
 Výstava za osobní účasti autora je pokračováním kulturní spolupráce trutnovského 
okresu s francouzským departementem Oise. Vernisáže se účastnili trutnovský starosta  
Mgr. Adamec a přednosta OkÚ Ing. Klímko. Ten v zahajovacím projevu mj. uvedl: „Ačkoli 
nám to možná nepřipadne, tato spolupráce započatá podpisem Smlouvy o partnerství mezi 
generální radou departementu Oise a OkÚ v Trutnově v prosinci 1992 ve francouzském městě 
Beauvais, již trvá téměř devět let a v jejím rámci se uskutečnilo mnoho významných 
kulturních, společenských a sportovních setkání zástupců našich regionů.“ 
 „Jsem přesvědčen, že i tyto fotografie rozdělené do několika tématických celků si 
najdou své příznivce a těm z Vás, kteří jste neměli možnost tuto krásnou zemi osobně 
navštívit, ji i tímto způsobem přiblíží. 
 Obzvláště jsem rád, že právě Francie si našla pevné místo v kalendáři našich 
kulturních programů.“ 
 
7. výročí Bonanzy 
 

     
 
 Na oslavu 7. narozenin Country clubu Bonanza 9. června vystoupily před klubem  
Na Nivách dívčí skupina Kocábka, místní amatérské sdružení, Divadlo Vratislava Barvy, děti 
z MŠ Žižkova ulice, country tanečky, divadlo Řešeto-Praha, skupina Bonita-Praha. 
 Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení, grilování, taneční parket. Vstup  
na oslavu zdarma. 
 



Školní jídelny (BSE) 
 
 Postižené krávy nemocí BSE na Havlíčkobrodsku ovlivnilo podávání hovězího masa  
i v některých školních jídelnách, např. v ZŠ Komenského. Výskyt obávané nemoci podle 
ředitele Okresní veterinární správy však nepovede k nějakému obecnému zákazu hovězího 
masa ve školních jídelnách. V jídelně největší trutnovské základní školy v Mládežnické ulici 
zůstává hovězí maso na jídelníčku dál. 
 
Trutnov v dalším desetiletí 
 

     
 
 11. června proběhla v hotelu Patria za účasti starosty Mgr. Adamce, poslankyně 
Svobodové, poslance Snítila a senátora Šubrta diskuse o příštím desetiletí v okresním městě. 
Mezi tématy nemohla chybět dálnice, divadlo, bydlení. Diskusní akci zorganizovalo Centrum 
pro demokracii a svobodné podnikání Praha ve spolupráci se Společností Most k životu. 
 
Ranní koupání na koupališti 
 
 O prázdninách bude možné na trutnovském koupališti plavat každý pátek už od šesti 
hodin ráno. V případě velkého zájmu bude ranní koupání rozšířeno na další dny. 
 
Vládce hor opět na kašně (15.6.) 
 

                         
 



                          
 
 V kašně na Krakonošově náměstí se od pátku 15. června znovu usídlil Krakonoš. 
Nová bronzová socha vládce hor, poničená vandaly (i časem) nahradila původní plastiku 
z roku 1892. 
 Kopii stoleté výtvarné památky vytvořil mistr Jindřich Janeček z Merklovic  
u Vamberka. „Byla to dost náročná práce, možná více, než jsem očekával. Stará plastika byla 
vyrobena z padesáti zinkových dílů, které tvůrce dodatečně sletoval. Já jsem na přání radnice 
použil odolnější bronz, s nímž se ovšem pracuje mnohem obtížněji.“ 
 Hodně pracné na postavě Krakonoše bylo jeho bohatě zdobené roucho. Trutnovští 
zastupitelé původně zvažovali jen s opravou poničené sochy. Oprava ulomené Krakonošovy 
ruky by však neměla dlouhou životnost a navíc i torzo původní plastiky zhotovené podle 
návrhu někdejšího profesora trutnovské reálky Josefa Kirschnera bylo ve velmi špatném 
stavu. 
 V pojetí Kirschnera byl Krakonoš netradičně zpodoben jako polonahý vousatý muž 
zahleděný k Sněžce. Zatím co původní socha byla složena z desítek částí, nová socha je 
osmidílná ze sochařského červeného bronzu. 
 Na podstavec ve skalce byla socha nového Krakonoše vyzvednuta jeřábem a upevněna 
v úchytech. Dramatické umisťování Krakonoše sledovali v chladném počasí četní diváci, 
mezi nimiž přirozeně nemohl chybět trutnovský starosta. „Jsem rád, že je Krakonoš zase 
zpátky. Nyní se pracuje na vytvoření desky se jmény firem a občanů, kteří na výrobu nové 
sochy přispěli. 
 Byly to firmy Infineon Technologies Trutnov, s.r.o., Marius Pedersen, a.s., Krakonoš, 
s.r.o., BAK, a.s. Trutnov, Texlen, a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., VaK Trutnov, a.s., 
MAVL, s.r.o., Dvůr Králové , Pavel Bořek-stavební firma, siemens, s.r.o. Trutnov, Tyco 
Electronics EC Trutnov, s.r.o., Nadační fond cestovního ruchu okresu Trutnov, Jaroslav 
Mošna, Trutnov. (Seznam dárců, kteří souhlasili se zveřejněním. I těm nejmenovaným vedení 
města děkuje.) Do sbírky na Krakonoše bylo zasláno kolem 260.000 Kč. 
 Závěrem několik slov kovolijce Janečka: „Čtvrt roku jsem na soše pracoval denně 
včetně sobot a nedělí. Jsem rád, že všechno dobře dopadlo a Krakonoš stojí.“ 
 
 
 
 
 
 



Rozšíření TIC 
 

     
 
 Turistické a informační centrum na Krakonošově náměstí, jehož prostory byly 
nedávno rozšířeny, je od soboty 16.6. opět v plném provozu. (Rekonstrukce TIC v květnu.) 
 
 Spol. zpívání Chorea corcontica a G.W.Liederblűte Garbentrich (SRN) 15.6. 
 

     
 
 
Mezinárodní setkání historických uniformovaných jednotek 
 

     
 



     
 
 Mezi nejvýznamnější akce roku 2001 patřilo nepochybně Mezinárodní setkání 
historických uniformovaných jednotek 16. a 17. června u příležitosti 135. výročí bitvy  
u Trutnova a 25. výročí vzniku Klubu vojenské historie Trutnov. Náročnou akci připravil 
Klub vojenské historie ve spolupráci s Městem Trutnov a Domem kultury Trutnov. Jaký byl 
program oslav? 
Sobota 16. června: 
7.00-8.00 Snídaně (pouze pro ubytované jednotky z pátku 15.6.) 
7.00-8.30 Prezence ostatních jednotek v klubovně KVH na Staré radnici 
8.40-9.00 Řazení „Malého průvodu“ – seřadiště Revoluční ulice (nábřeží Úpy) 
9.00-9.15 Malý průvod (trasa Revoluční ul. - Malé náměstí – Poštovní – Horská - Školní ul. -
kostel Narození P. Marie) 
9.15-9.20 Přivítání jednotek zastupitelstvem města z terasy Muzea Podkrkonoší 
9.30-10.00 Bohoslužba v kostele Narození P. Marie za padlé vojáky v bitvě z Trutnova  
27. a 28.6.1866 a celém válečném období 1866 v Čechách a na Moravě 
10.15-11.00 Přivítání velitelů jednotek starostou Trutnova na Staré radnici. Ostatní mužstvo 
volno – možnost návštěvy muzea (stálá expozice bitvy u Trutnova) 
11.00-12.30 Oběd 
13.00-13.30 Řazení „Velkého průvodu.“ Půjde po trase Revoluční-Malé náměstí-Spojenecká-
Nádražní-Horská- Krakonošovo nám. Mažoretky. Vojenská hudba z Rakouska Artillerie 
Traditions-Kapelle „Von der Groeben,“ Feldbach. Zúčastněné jednotky a členové Řádu  
sv. Huberta. 
 

     
 



     
 

     
 
14.00-15.30 Vojenské ceremonie: uvítání hostů, představení a prezentace jednotek (čestné 
salvy aj.), dekorování praporů, projevy hostů, projev starosty Trutnova, oficiální otevření 
naučné stezky 1866, předání děla KVH. 
Pietní vzpomínka: natírání data 27.6.1866 na pamětní desce náměstí, položení věnce, 
vyzvánění kostelních zvonů, výstřely z kanonů. 
15.45-18.52 Kulturně společenský program 
20.00-24.00 Zábavný večer (volný přístup veřejnosti). PKS. Dělostřelecké jednotky – 
prezentace 
Neděle 17. června: 
 

     
 



    
 
8.00-9.00 Snídaně 
9.30-9.45 Řazení a odchod jednotek s Lesnické ulice na Janský vrch 
10.00-18.00 Návštěva jednotek části nově otevřené naučné stezky války 1866 za účasti 
vojenské hudby z Rakouska „Von der Groeben.“ Prohlídka kaple sv. Jana Křtitele na Janském 
vrchu. Pietní akt – položení věnce. Prohlídka památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku – 
čestná salva, účast části dělostřelecké baterie, rozloučení s účastníky. 
 
 Kulturně-společenský program na Krakonošově náměstí 16.6.: 
12.45-13.40 městská hudba Krakonoška – koncert 
15.45-16.30 hudba Hradní stráže a Policie ČR – koncert 
16.32-16.40 Star West country dancing club – taneční vystoupení 
16.41-17.00 Durabo – gladiátorské vystoupení 
17.02-17.45 Artillerie-Traditionskapelle, Feldbach „Von der Groeben“ – koncert. vystoupení 
mažoretek ze Rtyně v Podkrkonoší 
17.50-18.50 Kantoři, tradicional music group 
18.50-18.52 rozloučení a pozvánka na večerní a nedělní program. Přírodní kulturní středisko. 
 K oslavám byla vydána (zpracoval ji Jan Slovík jr.) orientační mapka. 
 
Projev starosty města 
 
 Hlavní projev k 135. výročí bitvy u Trutnova, který přednesl starosta města Mgr. Ivan 
Adamec z pódia u radnice: 
 „Stalo se tradicí, že si zde, na Krakonošově náměstí, každoročně připomínáme výročí 
bitvy u Trutnova, války prusko-rakouské z roku 1866. Letos je to právě 135 let od tohoto 
jediného vítězství habsburského Rakouska v celém prusko-rakouském konfliktu. 
 Porážka Rakouska ve válce roku 1866 znamenala otevření cesty k sjednocení 
Německa pod pruským vedením a zároveň konec velkého snu Habsburků o jejich světové 
německé říši. Mohli bychom zde vypočítávat přímé i nepřímé důsledky války jako jsou 
například: vznik 2. německého císařství, rakousko-uherské vyrovnání a nakonec i obě světové 
války s jejich důsledky a možná bychom se dostali až ke vzniku České republiky v roce 1993 
i k našim současným snahám o vstup do Evropské unie. 
 Zkusme ale nyní odhlédnout od politických dějin jako výsledku střetů různých 
mocenských snah i od hodnocení válečných taktik, výzbroje a výstroje, bojových zkušeností 
velitelů a mnoha dalších jistě důležitých aspektů. Pokusme se ale podívat na bitvu a válku 
očima lidí, kteří zde žili a pracovali a kterým nikdy žádná válka nepřinesla nic dobrého. 
 Jeden z pamětníků později napsal: „Rok osmnáctistýšedesátýšestý byl vpravdě 
nešťastný rok, který nám přinesl strastí mnoho. Na jaro zpočátku velmi příznivé, v němž 
všecka rychle obživla přirozenost, osení přebujně stálo, stromoví květem jako sněhem bylo 



obalené a vše se po předešlém tříletém suchu na štědrou ourodu těšilo, uhodily ku konci máje 
siné dva mrazy, které všecky tyto radostné vyhlídky zničily pojednou, obroda polní, zahrady, 
vinice utrpěly škody veliké a s okem zakaleným hleděl rolník na spoustu náramnou  
a všeobecnou. 
 Ale mělo nás potkati něco mnohem truchlivějšího. Pro Holštýnsko, byla ze strany 
Pruska našemu mocnáři, Jeho veličenstvu císaři a králi našemu Františku Josefovi 
vypovězená válka.“ 
 V situaci hrozícího nebezpečí měla monarchie v podstatě plnou podporu obyvatelstva, 
loajální byl i postoj českého národa – vždyť proti Rakousku stál odvěký nepřítel – Prusko.  
Při přesunech vojska stáli lidé u silnic a nabízeli vojákům  konve s vodou, kořalku, pivo, 
koláče a cigarety. Vojáci pak uspokojovali lid slovy: „Nebojte se, vždyť my je čepicemi 
utlučeme.“ 
 Tradice o řádění cizích vojsk, předávaná z generace na generaci, však přes veškerá 
ubezpečování vedla k obavám mnohých o život a majetek a můžeme tak číst, že „Mnoho lidu 
se dalo svést a opustilo svůj domov, mnozí zase, když viděli, s jakou bídou uprchlíci zápasiti 
musejí, upustili od tohoto úmyslu. Dobře však učinili, neb kde byl příbytek od obyvatelů 
opuštěn, tam nejen Prusové vše rozbili, pobrali a rozházeli, ale i samotné naše vojsko tak 
učinilo, neb nebylo lidů, kteří by je obsloužiti mohli.“ Hluboko do vnitrozemí však lidé utíkali 
i z jiného důvodu: „nejvíce mužové a mladíci jsou poděšeni, aby je Prušáci nesebrali. Neboť 
prvním krokem roty pruské přes hranice roznesla se pověst, že Prušáci mladý lid sbírají a  
do řad vojenských přidělují.“ 
 Válečné události násobené předchozím tříletým obdobím neúrody znamenaly nebývalé 
zvýšení cen. Zvlášť když centrální státní pokladna byla nucena řešit nárazové zvýšení státních 
výdajů vydáním nekrytých papírových státovek, jejichž podíl nakonec přesáhl 40 % všeho 
oběživa. Nejvíce však samozřejmě byli postiženi lidé, jichž se boje dotkly přímo: „Mnohé 
rodiny, které před válkou k zámožnějším se čítaly, staly se v několika neblahých hodinách 
hotovými žebráky, majíce nejen veškerou úrodu v niveč zašlapanou, nýbrž nezřídka i všechen 
dobytek, i koně, i obilní zásoby, ba i domácí nábytek, peřiny a cennější věci odňaty. Nesmí se 
však vše přičísti na účet nepřátelských rekvizic, co ušetřili Prusové, sebrala dílem domácí, 
z části cizí lůza, táhnoucí za vojskem jako mrak hladových krkavců, aby mrtvoly svlékla  
a v opuštěných příbytcích okradla.“ 
 Jak postupně dohasínaly v Čechách jednotlivé bitvy, lid přicházel pomalu zase  
do svých příbytků. Mnohý nalezl příbytek svůj rozstřílený, jiný nalezl prázdné pusté místo, 
spáleniště. Kromě toho rozšiřoval se po krajině zdejší nesnesitelný puch z hnijících mrtvol. 
Byliť sem posíláni lidé z cizích dalekých vesnic ku zahrabávání, však ještě po dlouhém čase 
nalézány jsou mrtvoly vyoráním neb zahrabáním od psů atd. Mimo tyto příbytky přeplněny 
byly raněnými a nebylo ani v domě místnosti, kamž by tito vměstnáni nebyli, ba  
i po zahradách rozloženi byli pod stromy.“ 
 V Trutnově někteří zranění leželi přímo na náměstí v podloubí – lazarety vznikaly 
v radnici, na poště, ve školách, v továrnách a i jinde. Brzy se zde rozšířila cholera a tyfus, 
které řádily ve městě 4 týdny. Mnoho zraněných pak zahynulo ještě při požáru Faltisovy 
továrny přeměněné na lazaret a zajatecký tábor. 
 Prusové neodpustili Trutnovu svou prohru. Město bylo od vojáků drancováno  
a zatíženo dávkami, které jen těžko plnilo. Někteří měšťané byli 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. Nakonec byli ztýráni, 
spoutáni a pěšky eskortováni do hlohovské pevnosti ve Slezsku. Podle tehdejších 
vymyšlených novinových zpráv např. jeden z eskortovaných – hostinský od Bílého koně 
Antonín Stark prý zastřelil 16 mužů z pruské kapely. Eskortovaní měšťané se pak  



do Trutnova mohli vrátit až 15. září. Na památku dramatických událostí byl tehdy na náměstí 
vsazen kámen s jejich datem. Následná tradice, natírání kamene, byla po dlouhém přerušení 
opět obnovena, a tak si tyto události každoročně připomínáme natíráním číslice 1866 v červnu 
na černo a v září, při pořádání Dnů evropského dědictví, na bílo. 
 V tomto světle dějin nás asi příliš nepřekvapí, že v jarmareční písni „Z bitvy  
u Trutnova a Dvora Králového 1866,“ vydané po válce, se nic nedozvíme o samotném 
průběhu bojů, ale zpívá se zde: Poslyšte ještě znovu / Chci vám mluvit jistou pravdu / To  
o rabuňku pruském / Jak nám uškodili všem / - To však ale přece se ví / Že lidé všech svých 
peřin / Docela jsou zbaveni / A o šat okradeni. 
 Na závěr mi dovolte ještě velmi krátké zhodnocení. Trutnov byl místem slavného 
vítězství rakouských vojsk, ale zároveň byl jako všechna bojiště i skutečným slzavým údolím 
jeho obyvatel. 
 Dámy a pánové. Součástí naší dnešní oslavy jsou i Otevření naučné stezky „Den bitvy 
u Trutnova“ (12 desek firmou vyprávění generála Gablenze), Odhalení sochy Krakonoše 
(replika z roku 1892) a Znovuotevření informačního střediska TIC.“ 
 
Projev Dr. Wolfa 
 
 Na projev starosty navázal na náměstí svým proslovem Dr. Wolf (ve 14.30 hod.). 
 „Byl jsem požádán, abych při příležitosti 135. výročí bitvy u Trutnova přednesl 
několik poznámek coby historik. Předesílám, že se nebudou týkat průběhu bitvy, příčin  
a širšího významu této rakousko-pruské války. Rád bych se vskutku stručně zastavil  
u některých nevojenských aspektů tohoto střetu, a to zejména aspektů regionálních. 
 Ale ještě než začnu, musím připomenout, že takovou slavnostní příležitost, jakou 
prožíváme dnes, bychom si ani v nejbujnější fantazii nedovedli před listopadem 1989 
představit. Musím tu ze svých vlastních zkušeností vzpomenout 100. výročí této války, které 
si trutnovské muzeum připomnělo velkou výstavou. Jeho pracovníci však za to byli tehdejšími 
stranickými představiteli obviněni z šíření militarismu a prušáctví. A přátelé z Klubu vojenské 
historie by nepochybně také mohli vzpomínat… 
 Rakousko-pruská válka ve svých důsledcích prokázala, že rakouská monarchie je 
konzervativním státem, a to nejen co do výzbroje, tak do logistiky. Železniční síť byla,  
na rozdíl od Prusů, nedokonalá a nepřipravena na přesuny vojsk. A tak je třeba konstatovat,  
že severovýchodočeské válčiště muselo být kryto především vozatajstvem. Železniční trať – 
odbočka Pardubicko-liberecké dráhy – končilo v roce 1858 ve Svatoňovicích, kam byla 
dovedena kvůli těžbě uhlí. Teprve v důsledku války 1866 byla prodloužena až do Trutnova 
v letech 1866-1870. Železnice do Trutnova tak druhotně ovlivnila další rozvoj textilního 
průmyslu, pro něhož se pohyb výrobků stal lacinější a rychlejší. 
 Zde je tedy důsledek prohrané války podnětem k přehodnocení situace a 
k průmyslovému rozvoji. Vítězné Prusko si vynutilo propojení obou monarchií železnicí, 
tento požadavek se týkal i Žacléřska. I proto byl Trutnov propojen železnicí nejen  
od Jaroměře, ale i ze Staré Paky. Koncem roku 1866 připomíná nóta pruských železnic 
„naléhavou nutnost zrychlení prací na trati svatoňovicko-libavské.“ Lnářské podniky rostly 
poté ještě intenzivněji. V roce 1869 bylo otevřeno bělidlo firmy Hanke v Kalné Vodě, 1871 
mladobucká Etrichova přádelna lnu, 1872 přádelna firmy Oesterreichen v Bernarticích a další. 
Železnice také významně přispěla k překonání krize ve lnářství na počátku 70. let 19. století. 
 
Válka 1866 
 
 Lnářské závody na Trutnovsku, vyrůstající tu od 40. let 19. století, reprezentující 
většinu lnářské produkce v rakouské monarchii, byly ovšem válkou rovněž postiženy. Město 



Trutnov se stalo jevištěm první důležitější srážky mezi Rakušany a Prusy v této válce. V noci 
z 29. na 30. června, několik dní po boji o Trutnov, vypukl ve Faltisově přádelně lnu, 
největším lnářským podniku ve městě a v okolí, velký požár, způsobený patrně nepozorností 
pruských stráží, které zde hlídaly na 2000 rakouských zajatců. Požár vyšel z horní části 
budovy, kde byli Prusové ubytováni a kde byly také velké zásoby surového lnu a lněné příze. 
Při požáru, který pro majitele Johana Faltise znamenal obrovskou ztrátu přes 200.000 zlatých, 
uhořelo také mnoho zajatých Rakušanů, Lepší zkušenost s ubytovaným vojskem měla 
nedostavěná mechanická přádelna lnu Klementa Walzela v Poříčí u Trutnova, která se po boji 
stala polním lazaretem raněných. Zemřelí vojáci byli pochováni na vojenském hřbitově  
na Černé cestě kde jim později nechal podnikatel Walzel postavit pomník zobrazující spícího 
lva. Také nedlouho před 1868 vystavěná libeňská přádelna lnu byla svědkem vpádu pruského 
vojska, v tomto případě bez následku. 
 Válka roku 1866 měla také negativní důsledky pro obyvatele města Trutnova a okolí, 
z nichž někteří přišli o majetek nebo byli pruskými okupanty perzekuováni. Jedním 
z takových konkrétních důkazů, který má vztah ke lnářskému průmyslu, byl příklad 
anglického mechanika Wiliama Kershawa z Leedsu. Vzhledem k tomu, že trutnovské 
přádelny lnu byly vybaveny většinou anglickými přádelními stroji, působili na Trutnovsku 
často angličtí mechanici, kteří je uváděli do provozu ve zdejších přádelnách a někteří z nich se 
dokonce zde usadili trvale. Jedním z mechaniků byl již zmíněný  W. Kershaw, který však měl 
tu smůlu, že v kritický den boje o město se ukryl do hostince Bílý kůň, ze kterého mělo být 
údajně stříleno na postupující pruské vojáky. Zde se ukrývající hosté byli proto Prusy zajati  
a s dalšími trutnovskými občany odvlečeni do slezské pevnosti Hlohova. Zde Kershaw 
onemocněl na kurděje a teprve po důrazném protestu britské vlády, která žádala propuštění 
svého občana, jej museli Prusové 25. srpna 1866 propustit, aniž mu bylo vysvětleno, proč byl 
po dva měsíce vězněn jako zločinec. 
 I když škody na budovách a zařízení přádelen lnu byly po válce rychle nahrazeny, 
např. vyhořelá Faltisova přádelna byla do konce roku obnovena, přesto poškození některých 
továrních objektů ve válce 1866 bylo příčinou, jednou z příčin následující krize lnářského 
průmyslu na přelomu 60. a 70. let 19. století. 
 A tak lze snad závěrem konstatovat, že válka 1866 přinesla trutnovskému kraji mnoho 
negativního, ale stala se i podnětem k další industrializaci, k rozvoji tradiční (selské) textilní 
výroby. A je třeba ještě připomenout, že rozdělení monarchie (dualismus) přineslo i nový 
spolčovací zákon, na jehož základě mohly vznikat občanské spolky. Trutnovský spolek 
válečných veteránů patřil mezi první.“ 
 
 V rámci oslav 135. výročí bitvy u Trutnova byla zřízena spoluprací města a Klubu 
vojenské historie naučná stezka památné bitvy 27. června 1866. Má blíže seznámit širokou 
veřejnost s podrobnostmi válečného střetnutí rakouských a pruských vojsk přímo v místech 
bojů. S námětem zřízení naučné stezky přišel RNDr. Miroslav Kejzlar, člen Klubu vojenské 
historie v Trutnově. Na 12 tabulích umístěných v parku a lesoparku naleznou návštěvníci 
nákresy jednotlivých etap této bitvy, zobrazení uniforem a vybavení příslušníků obou armád. 
 Naučná stezka je přístupná jak z Krakonošova náměstí, tak z areálu přírodního 
kulturního střediska na Bojišti. Na náměstí umístěný poutač, znázorňující okruh naučné 
stezky, nasměruje zájemce k památníku generála Gablenze, kde naučná stezka začíná. 
Pokračuje se pak směrem k Janské kapli a k okolnímu vojenskému hřbitovu. (Památník 
Gablenz, pod nímž byl vykácen pro lepší viditelnost kus lesa, je v noci osvětlen, je historicky 
zajímavou dominantou města.) Stezka je dlouhá asi jeden kilometr a hned ve dnech otevření ji 
zaplnily desítky návštěvníků z Trutnova i okolí. 
 
 



Naučná stezka války 1866 
 
 Průběh válečného střetnutí v areálu městských sadů popisuje turistům prostřednictvím 
textů na informačních tabulích sám velitel rakouských vojsk generál Gablenz. 
 „Nejdříve jsme uvažovali o tom, že bychom mohli návštěvníky seznamovat 
s průběhem trutnovské bitvy prostřednictvím fiktivního vyprávění některého vojáka, který se 
bojů zúčastnil. Problém byl ovšem v tom, že vojenské oddíly nastupovaly do bitvy postupně 
během dne a žádný z vojáků ji tedy nemohl zažít celou,“ vysvětlil svou koncepci  
RNDr. Kejzlar. „Proto úloha vypravěče připadla přímo generálu Ludvíku Valentovi, který 
v roce 1866 velel rakouské armádě, jež u Trutnova zvítězila. 
 „Jmenuji se Ludvík Gablenz. Rakouský polní podmaršálek, držitel Válečného kříže 
Marie Terezie. Narozen roku 1814 v rodině saského generála. Od roku 1833 jsem sloužil 
v rakouské armádě, která mi poskytla skvělou kariéru. Ovšem něco za něco. V roce 1848 jsem 
se vyznamenal v bitvě u Custozy, v bitvě u Magenty kryly moje oddíly ústup celé rakouské 
armády a roku 1859 u Solferina opouštěla moje armáda (brigáda) bojiště jako poslední. 
Vyznamenal jsem se coby velitel 6. armádního sboru během dánského tažení v roce 1864. 
 Brzy poté hrozila válka s Pruskem. Nešlo o nic menšího, než která z obou mocností 
sjednotí a ovládne Německo. Jako zkušený voják jsem patřil k odpůrcům této války. Proti 
tehdejší pruské taktice a výzbroji nebyla rakouská pěchota dobře připravena. Prusko ovšem 
chtělo válečný konflikt. Generál Moltke připravil  strategický vpád do Čech a to více 
armádami z několika směrů. Na nepřátelském území zamýšlel síly spojit as svést rozhodující 
bitvou. Tomu měla zabránit naše Severní armáda pod velením mého přítele polního 
zbrojmistra Ludvíka Benedeka. Byl jsem jmenován velitele 10. armádního sboru, který je 
začleněn do sestavy Severní armády. 
 Pruská ofenziva začala 21. června 1866 silami tří armád, které vstoupily do severních 
a východních Čech s cílem spojit se u Jičína. Naše velení nepřátelskou ofenzivu neočekávalo. 
Severní armáda se soustředila u Olomouce – první chyba a teprve pod tlakem událostí – další 
chyba – se přesouvala do východních Čech. Od té chvíle jsme všude nastupovali se 
zpožděním. 
 Benedek chce nejprve porazit pruskou První armádu. Plán je však narušen  vpádem 
Druhé armády z východu. Proti ní velitel vysílá 6. a můj 10. armádní sbor s cílem přehradit 
pruský nástup na Trutnovsku a Náchodsku. Vyčleněné síly jsou ovšem nedostatečné. Šestý 
sbor je 27. června poražen u Náchoda a úkol nesplní. Situace mého sboru vypadá zpočátku 
dobře – 27. června  vítězím v bitvě u Trutnova a srážím nepřítele zpět za hranice. Oslabený 
sbor však hned následujícího dne podstupuje další střetnutí s čerstvými pruskými silami – 
žádám posily, ovšem marně. Musím ustoupit z Trutnovska a stahuji se do vnitrozemí k jádru 
Severní armády. Ani na ostatních frontách se našim silám nevede pěkně. Již 30. června se tři 
pruské armády dostávají do kontaktu a postupují proti Severní armádě. Třetího července  
1866 dochází k rozhodujícímu střetnutí. V bitvě u Hradce Králové – jedné z největších  
v 19. století – vítězí pruské zbraně. O výsledku války je rozhodnuto. 
 Uprostřed tohoto pro Rakousko tragického konfliktu prožívám jeden z největších dnů 
svého života – bitvu u Trutnova. Tehdy, 27. června ráno, jsem nastoupil se svými muži proti 
pruskému 1. armádnímu sboru generála Bonina a večer stál nad Trutnovem jako vítěz. Kolem 
mne jásající pluky a pak ti, co už jásat nemohli – téměř šest tisíc padlých  a raněných. 
Vzpomínky mě vedly k myšlence zůstat po smrti s nimi. Přání z mé závěti se naplnilo. Dnes 
ležím na trutnovském bojišti mezi svými vojáky a chci vyprávět svůj i jejich příběh o jednom 
dni bitvy u Trutnova. 
Taktika, předpoklady, možnosti. 
 Mé obavy z konfliktu s Pruskem vycházely z reálných poznatků, které se během války 
bohužel plně potvrdily. Souvisely především  s taktikou a výzbrojí pěchoty. 



 Taktika pruské armády, jak jsem ji poznal během dánského tažení, vycházela 
z moderního spojení pohybu a palby. Jednotky se na bojišti rozvinovaly do širokých 
střeleckých řetězů. Ty vhodně využívala terén a z krytých postavení vedly intenzivní palbu 
proti těžkopádným sevřeným formacím protivníka. Ve vhodnou chvíli byl zahajován 
protiútok do boků a týlu oslabeného nepřítele. Pruská pěchota maximálně využívala podstatně 
rychlejší palby svých moderních už zezadu nabíjených pušek (jehlovek) systému drese. 
Ukázaly se jako jeden z hlavních trumfů v prusko-rakouské válce.  Bylo možno z nich vést 
palbu až třikrát rychleji než z rakouských předovek. 
 Naproti tomu rakouské velení preferovalo taktiku podákových útoků v sevřených 
sestavách, zjevně podcenilo palbu a palebnou přípravu. Nebylo to však vinou zaostalosti 
rakouského vojenského smýšlení. Došlo k tomu na základě zkušeností z nedávných italských 
tažení. V méně přehledném italském terénu používaly bojující armády s úspěchem taktiku 
překvapivých bodákových ztečí bez palebné přípravy. Vítězil ten, kdo rychle udeřil. Tyto 
poznatky byly pak chybně aplikovány v poměrně přehledném terénu české kotliny. 
 Základní taktickou jednotku rakouské pěchoty představoval divizion (asi 350 mužů). 
Prapor tvořily tři diviziony. Nastupovaly těsně vedle sebe a v této sevřené sestavě také 
vyrážely do útoku. Formace představovala ideální cíl pro rychlopalbu pruských jehlovek. Před 
diviziony postupoval střelecký řetěz – měl palbou oslabit nepřítele před zahájením bodákové 
zteče. Nevýhodou rakouské pěchoty byla zpředu nabíjená puška Lorenz, kde rychlost palby 
oproti pruským jehlovkám byla zhruba třetinová až poloviční. 
 Předností rakouské armády bylo bezesporu skvělé dělostřelectvo a jezdectvo. Převaha 
těchto druhů zbraní nad pruskými se v průběhu války plně potvrdila – mimo jiné v bitvě  
u Trutnova. Konflikty 19. století ovšem rozhodovaly masy pěchoty. 
 Výstroj rakouské řadové pěchoty: bílé kabáty (límce, výložky, manžety v barvě 
pluku), modré kalhoty. Na hlavě tzv. „čako“ – černá konická čepice s rakouským dvouhlavým 
orlem. Bílé řemení, na něm vlevo bodák, vpravo „patrontaška“ se střelivem. Na zádech 
plátěná brašna s bílým řemením – tzv. „tele.“ Do boje šedý plášť. 

  Výstroj pruské řadové pěchoty: tmavomodrý kabát, na náramenících číslo pluku. 
Tmavošedé kalhoty a plášť, vyšší černé holínky. Kožená přilba charakteristického tvaru 
nahoře s kovovým jehlanovitým hrotem. Vpředu pruská královská orlice. Řemení bílé 
(granátníci), mušketýři) nebo černé (fyzilíři), torna.  Pruští myslivci: tmavozelený kabát, šedé 
kalhoty, na hlavě černé čako.  
Před bitvou. 
 Válečné drama začalo pro mě 26. června. Tehdy se můj 10. sbor v sestavě 4 pěších 
brigád – Mondelova, Grivičičova, Wirupffenova a Knebelova (30 tisíc mužů, 72 děl)  
po sedmidenním pochodu z Moravy rozložil v polabské rovině od Jaroměře ku Dvoru 
Králové. To odpoledne jsem byl nečekaně povolán k Benedekovi. V jeho štábu cítím napětí  
a sbírám informace – nejsou uklidňující: pruská Druhá armáda nečekaně nastupuje ze Slezska 
do českých pohraničních průsmyků. Stojí už na přístupech k Náchodu a Trutnovu. Je daleko 
silnější, než říkaly první zprávy. Vstupuji k vrchními veliteli. Pod maskou přátelských 
úsměvů stejné napětí – takže se opravdu něco děje. Sděluje informace, které už znám. Pak se 
mi podívá do očí: „Ty a Ramming je zastavíte. On u Náchoda, ty u Trutnova.“ Dlouze hledím 
do mapy. Mám pochybnosti – mezi námi zůstává čtyřicet kilometrů široká mezera. Kdo 
přehradí úpický průsmyk mezi mnou a Rammingem? Žádám posily. Velitel uhne pohledem  
a opatrně slíbí. Slib ovšem nesplní a mě to už za dva dny bude stát bitvou u Střítěže stovky 
zbytečně padlých a raněných a ústup z celého Trutnovska. 
 Nyní jsem v myšlenkách u Trutnova. Mám zde oči a uši v podobě dragounského pluku 
knížete Windischgrätze. Ten uprostřed noci dramaticky hlásí: „Stojím u Trutnova tváří v tvář 
proti nepříteli!“ Napětí vrcholí – okamžitě posílám příkaz jediné k městu vysunuté brigádě 
plukovníka Mondela: vyrazte co nejdříve a do osmi ráno obsaďte Trutnov! 



 Teď je skoro jedenáct dopoledne. Uprostřed svého štábu spěchám k Trutnovu a mám 
tísnivé pocity. Neodbytně myslím na Mondelovu brigádu. Od rozbřesku hraji o čas. Moje 
další brigády se zpožďují. K Trutnovu dorazí až odpoledne, ale já už od rána musím bránit 
pruskému průlomu do vnitrozemí. Proto ten hazard s osamocenou vysunutou brigádou. Snad 
se nepřítel opozdí. Naděje padá s uříceným poslem: Prusové, celý 1. armádní sbor generála 
Bonina, se od rána valí třemi  proudy přes pohraniční hory k Trutnovu. Mondel je teď už 
patrně v ohni. Proti sedmi tisícům jeho pěšáků s osmi děly se hrne třicetitisícový armádní sbor 
s téměř stovkou kanónů. Za takových okolností může být osamocená jednotka rychle zničena. 
Proto chvátám a trápím se otázku, zda vůbec ještě existuje Mondlova brigáda. 
Obrana Mondlovy brigády. 
 Z dáli slyším kanonádu. Prolétneme Novým Rokytníkem na vrchol kopce. Úchvatné 
divadlo: v údolí přímo před námi zuří v oblacích prachu jezdecká bitva. Windischgrätzova 
jízda se srazila d pruskými dragouny. Vpravo řetěz výšin přímo nad městem a na nich – šedé 
kabáty Mondelových pěšáků! Teď tam vybuchl granát a další – takže bojují! Celá štábní 
kavalkáda se žene k prostřednímu kopci s kaplí. U vchodu seskakuji z koně a rázem se ocitám 
uprostřed bitvy. Řady našich střelců vedou s vrchu palbu na pruskou pěchotu ukrytou 
v domech a zahradách na okraji města, nepřítel ze svých pozic odpovídá. Kule hvízdají mezi 
stromy, z kaple se ozývá sténání raněných. Teď nesou dalšího – je to vyšší důstojník. „Major 
Lipoščak, velitel praporu,“ sděluje kadet, který raněného doprovází. Jak se to stalo? 
„Nesmyslný útok“ slyším za sebou a otočím se. Z koně seskakuje plukovník Mondel. Ještě se 
dívám za zraněným. Naposledy. Za hodinu major zemře a padne i kadet, který s puškou v ruce 
bude chránit svého velitele, až Prusové vtrhnou do kaple. „Excelence, dovolte, abych podal 
hlášení.“ 
Z hlášení plukovníka Modla. 
 9 hodin: Moje brigáda doráží k Trutnovu ještě před Prusy. Obsazuje důležité výšiny 
nad městem - zleva Šibeník, Janský vrch, Chmelnici. V prvním sledu 12. myslivecký prapor  
a 24. pěší pluk vévody z Parmy,  v druhém sledu 10. pěší pluk hraběte Mazzuchelliho. Odtud 
palbou ovládám Trutnov a okolní komunikace. Za sebou chráním cestu k Jaroměři, odkud 
přijdou posily. Prusové se od rána zdlouhavě soustřeďují před městem. Neprovedli řádný 
průzkum, takže o mé brigádě nemají potuchy – neuvěřitelné. 
 10 hodin: První nepřátelské oddíly vstupují do Trutnova – opět bez průzkumu. 
S hudbou a vlajícími prapory pochodují přímo před pozicemi brigády. Zahajuji palbu. 
V pruských řadách naprosté překvapení a evidentní zmatek. 
 10.30: Nepřítel pochopil, že mě musí srazit z téhle pozice, jinak přes Trutnov 
neprojde. Zahájí čelní útok od města. Ten jsme čekali a palbou ho odrazili zpět. Jenže vojáci 
jednoho praporu Parma neudrželi svou bojechtivost a vyrazili k protiútoku na bodák. Velitelé 
museli s nimi. Výsledek – těžce raněný velitel, řada zbytečných ztrát. Ukázalo se, že palba 
pruských jehlovek je přímo vražedná. 
 11 hodin: Prusové pochopili neúčelnost čelních útoků a snaží se obklíčit mé pravé 
křídlo. To ovšem zvládneme a pozici udržíme. 
 „O tom, pane plukovníku, nejsem přesvědčen,“ nesouhlasí s Modelem můj náčelník 
štábu. „Je vidět, že nepřítel od Poříčí začíná obcházet brigádu zprava směrem na Starý 
Rokytník, do Vašeho týlu. Tomu nyní nemůžeme zabránit a znamenalo by to obklíčení 
brigády a její zničení. Ostatně situace se zhoršuje i na Vašem levém křídle na Šibeníku.“ 
Slabá rakouská jednotka odtud právě ustupovala směrem na Janský vrch a Prusové kótu 
obsazovali. 
 Hodnotím situaci: pevná pozice, avšak ohrožená obě křídla a týl. Posily dorazí až za 
několik hodin. Přijímám proto obtížné rozhodnutí: dočasně přeruším bitvu a s celou brigádou 
ustoupím asi dva kilometry na návrší u Nového Rokytníku. Mondel skvěle splnil úkol – je 
poledne a Prusové stále trčí před Trutnovem. Teď už neprorazí a po příchodu posil zaútočím. 



Na druhé straně s těžkým srdcem opouštím trutnovské výšiny. Opožděný nástup je i moje 
vina. Tyto kopce budeme za pár hodin s těžkými ztrátami dobývat zpět. 
Grivičičův nástup. 
 Z návrší nad Novým Rokytníkem sleduji spořádaný ústup Mondlovy brigády  
a systematickou palbou naší baterie, která manévr kryje. Poslední těžké boje se odehrávají  
o Janskou kapli. Pak ustupuje k rycí sled. V posledním parnu nastává dočasný klid. Nepřítel 
se zdá být spokojen, pokud ho necháme v klidu. To zatím necháme. Bonin nezjistil, že 
Mondelova brigáda je pouze fasádou, za kterou se skrývá celý armádní sbor. Patrně se 
domnívá, že zvítězil. 
 Prusové proti nám vysunuli asi 9 praporů pěchoty. Jejich pozice se táhne v širokém 
oblouku zleva od Humburků přes důležitou kótu 520 v centru až vpravo ke Starému 
Rokytníku. Odtud ohrožují moje pravé křídlo. 
 Podle toho stavím další plán bitvy: Nejprve dobudu Starý Rokytník a uvolním si 
ohrožené křídlo – to obstará Grivičič. Následně prolomím pruský střed u Humburků a otevřu 
si cestu na trutnovské výšiny. Tady se musí předvést Wimpfenova brigáda. Pak obsadíme 
Trutnov. Knebelova brigáda mi zůstane v záloze. 
 14.30: Dorazily první posily – Grivičičova brigáda. Na čele 16. myslivecký prapor,  
za ním 2. pěší pluk císaře Alexandra a 23. pěší pluk barona Airoldiho. Šest a půl tisíce mužů 
schvácených rychlým přesunem. Přesto se 4 prapory prvního sledu ihned formují k útoku  
na Starý Rokytník. Grivičič je si jist úspěchem – v místě útoku má téměř dvojnásobnou 
převahu. Nečeká na řádnou dělostřeleckou převahu, neposkytne čas předsunutým řadám 
střelců, aby narušily pruskou sestavu. Dává předčasně povel k bodákovému útoku 
v sevřených sestavách divizionů. Přesně na to nepřítel čeká a následky jsou krvavé. 
Rychlopalbou svých jehlovek smetou Prusové celé řady nekrytých útočníků. Naše prapory  
se navíc dostávají do křížové palby – zleva z kvóty 520, zprava ze zástavby ve Starém 
Rokytníku. Nástup na pravém křídle se hroutí, oddíly ustupují. 
 15 hodin: Jednotky na levém křídle, zejména 16. myslivecký prapor, se však 
zachytávají v křovinách a remízcích. Pohotová palba této elitní pěchoty zastavuje Prusy, kteří 
již vyrazili k protiútoku a obrací je na ústup. 
 15.30: Grivičič se nevzdává. Reorganizuje své oddíly a chystá další útok. Pomáhám 
mu kombinovaným oddílem jízdy, pěchoty a dělostřelectva pod vedením prince Rohana. Ten 
z boku obchází pozice Prusů. Akce je úspěšná a po šestnácté hodině zahajuje nepřítel ústup  
od Starého Rokytníku zpět do údolí Úpy. 
Manévry rakouského dělostřelectva. 
 Katastrofální zkušenost s Grivičičovou bodákovou ztečí ukázala, že útočit obdobným 
způsobem proti středu pruské sestavy u Humburků a na trutnovských výšinách by byla 
sebevražda. Než sem nastoupí Wimpffenova brigáda, musí připravit terén naše dělostřelectvo. 
Ke čtvrté hodině odpolední mám nad Novým Rokytníkem už 36 děl. S lépe vycvičenou 
obsluhou než pruská artilerie. Ta zatím vytáhla 2 baterie (12 děl) na trutnovské výšiny a odtud 
přes údolí ostřeluje naše pozice. Volám velitele dělostřelectva plukovníka Eislera a požaduji: 
umlčet pruské baterie, palbou co nejvíce oslabit nepřátelskou pěchotu na kótě 520 a  
u Humburků a to co nejrychleji, než dorazí Wimpffen. Plukovník chvíli přemýšlí, pak 
navrhuje řešení. Je stejně zajímavé jako riskantní, ale nemám na vybranou. Během následující 
hodiny však naši dělostřelci předvedou skvělý koncert s nečekaným výsledkem. 
 15.30: Během chvíle se dávají do pohybu téměř všechny naše baterie. Ta nejúčinnější 
osmiliberní zaujímá ideální postavení proti trutnovským výšinám a ihned začíná ostřelovat 
pruskou artilerii. Mezitím dlouhá kolona dvaceti děl vyráží v oblacích prachu zcela vlevo, 
daleko před naše pozice na táhlý kopec přímo nad Humburkami. Nezaměřují se však  
na vesnici, ale naopak – celá kolona otáčí náhle děla o devadesát stupňů vpravo. Řada dvaceti 
kanónů je tak během okamžiku z boku namířena proti kótě 520. Hlavně ovšem proti blízkým 



úžlabinám, které od Nového Rokytníku nelze postřelovat, přitom je v nich shromážděna 
pruská pěchota. Z nové pozice je dělostřelci mají přímo na dlani. 
 16 hodin: Eisler využívá momentu překvapení a zahajuje palbu. Systematicky ránu  
za ranou. Granáty vybuchují v lesním porostu, v korunách stromů praskají šrapnely. Před 
střepinami není úniku. Výsledky jsou nečekané: už po několika minutách opouštějí první 
pruské oddíly své pozice, během  čtvrt hodiny je celý střed nepřátelské fronty na ústupu 
k Trutnovu. Náhle vidím pohyby pruských jednotek přímo ve vesnici – snad chtějí vyrazit 
proti pálícím bateriím. Jaké je však moje překvapení, když i tyto oddíly se obracejí a ustupují. 
Za necelou hodinu je cesta k Trutnovu volná. Kromě toho pruské baterie na výšinách 
nevydržely našich osmiliberek a stahují se do údolí Úpy. Rakouská děla ovládla bojiště. 
V jejich rachotu nastupuje k útoku Wimpffenova brigáda. Obrat ve vývoji bitvy se zdá 
dokonalý, vítězství nadosah. 
Wimffenův nezdar a bitevní krize. 
 16.15: „Pane generálmajore,“ zdravím barona Wimpffena, „mám pro Vás čestný úkol 
– srazíte nepřítele z výšin nad Trutnovem a dobudete město. Zpočátku vyčkáte útoku 
Grivičičovy brigády od Starého Rokytníka a společně vezmete Prusy u Janské kaple do kleští. 
Pozor na předčasnou bodákovou zteč. Proti pruské rychlopalbě nemá šanci!“ Přede mnou 
pochoduje sedm tisíc Wimpffenových mužů: 13. pěší pluk barona Bamberga a 58. pěší pluk 
arcivévody Štěpána. 

16.45: Wimpffen rozvinul brigádu do bojové sestavy o dvou sledech a v širokém 
oblouku nastupuje proti výšinám. Ty jsou zahaleny v oblacích dýmu jak do nich bije našich 
téměř 40 děl. Pak zastavují palbu, aby nezasáhli vlastní. Dalekohledem nervózně sleduji 
pruské pozice. Je tam klid – Grivičič se s nástupem opozdil! 
 17 hodin: Mezitím na silnici za mnou sílí hluk a v kotoučích prachu se objevují první 
oddíly Knebelovy brigády. Velitel se hlásí osobně. „Pane generálmajore,“ zdravím Knebela, 
„rozvinete brigádu tady nad Novým Rokytníkem a zůstanete s ní v záloze. Mám obavy 
z nástupu pruské gardy od Úpice – pak by byla řada na Vás.“ Uprostřed věty mě přerušuje 
náčelník štábu: „Excelence, Wimpffen právě vyrazil.“ Popadnu dalekohled. Oba sledy 
Wimpffenovy brigády se útočným krokem v sevřených formacích valí do vrchu. Kde je ale 
Grivičič? Proč na něho nečekají?! Vždyť jdou nepříteli přímo do rány! Výšiny brání dva 
prapory pruského 43. pluku pod vedením plukovníka von Treskova. Ten má dostatek času, 
aby Wimpffenovi připravil krvavé uvítání. V prudkých svazích těsně pod vrcholem spouští  
na útočící jednotky hromadnou palbu. Padesátýosmý pluk arcivévody Štěpána na křídle levém 
za těžkých ztrát ustupuje. Znovu se formuje a ještě dvakrát vyráží na zteč – neúspěšně! Vidím 
jak v tu chvíli naopak nastupují oddíly von Treskova do protiútoku a srážejí naši pěchotu 
směrem k Humburkům. Na pravém křídle útočí přes kamenolom 13. pluk Bamberga. Je též 
odražen hromadnou palbou, ale jednotky se zachytí v blízkém lese. Další útok ovšem 
nepřipadá v úvahu. 
 17.30: Odkládám dalekohled. Wimpffenův úder se definitivně zhroutil. Jak bude 
později zjištěno, zanechala brigáda za půl hodiny na bojišti téměř 1450 mrtvých a raněných – 
tedy pětinu svého stavu. Ve vývoji bitvy nastala kritická fáze. Pruská obrana nebyla 
prolomena, Trutnov zůstává v nepřátelských rukách a já jsem nesplnil úkol, neboť pruský 
armádní sbor má otevřenou cestu do vnitrozemí. Knebelova brigáda – sázka na poslední 
trumf. 
 Později bude mnohokrát uváděno, že generálmajor Knebel útokem na výšiny jednal 
proti mé vůli. Nebyla to zdaleka pravda. Když Knebel v rozporu s mou původní dispozicí 
vyrazil k útoku, měl jsem dost času ho zastavit. Situace se však změnila. Oba jsme viděli, že 
v bitvě nastala krize. Obě strany se vyčerpaly. Kdo nyní povede aktivní tah, zvítězí. Já měl 
k dispozici už pouze jeho brigádu – a za nové situace jsem na ni vsadil. 
 18 hodin: Téměř 40 děl vede palebnou přípravu, když Knebel rozvinuje své síly.  



Na čele bojové sestavy jde 1. pěší pluk císaře Františka Josefa a 28. myslivecký prapor.  
Za nimi v druhém sledu 3. pěší pluk arcivévody Karla. Beru dalekohled. Pochodují nádherně. 
Snad ani netuší, jaké peklo je čeká pod vrcholem.  
Rozhodnutí. 
 18.15: Knebelova brigáda vyráží na zteč. Pod vrcholem se čelní jednotky 1. pluku 
dostávají do vražedné palby. Na pravém křídle padne velitel 1. praporu podplukovník 
Habermann, smrtelně raněn je jeho pobočník. Umírá řada dalších důstojníků, jejichž zlaté 
šerpy jsou jasným znamením pro pruské střelce. Prapor ustupuje. Na levém křídle se v tu 
chvíli snaží prorazit 2. a 3. prapor. Také proti nim se obrací zničující čelní a boční palba. 
Padají mrtví a ranění. V krvavém boji umírá velitel 3. praporu major Pilati. Důstojníci jsou 
však nadále v čele a povzbuzují mužstvo. Výsledek se dostaví – oba prapory prolamují 
pruskou obranu a pronikají k Janské kapli. Hned za nimi vtrhne na vrchol z druhého sledu 
pluk arcivévody Karla. V tu chvíli padne jeho velitel podplukovník Pehm a řada dalších 
důstojníků. 
 18.30: Obrana trutnovských výšin se zhroutila. Knebel drží Janský vrch. Wimpffenova 
brigáda obsadila Chmelnici, Grivičič stanul na Kacíři. Windischgrätzovi dragouni spolu 
s pěšími jednotkami se probili do Trutnova a město obsadili. 
 Bitevní fronta přestala existovat, pruské útvary se ve večerních hodinách stahovaly 
údolím Úpy zpět k pruské hranici. Generál Bonin nakonec odvedl celý První armádní sbor až 
do výchozích pozic v Prusku, kde v bezpečí jednotky znovu zorganizoval.  
 
 Příběh se uzavírá. Je 27. června večer a já se svým 10. armádním sborem stojím  
nad Trutnovem jako vítěz. Kolem jásající pluky a pak ti, co už jásat nemohou. Na naší straně 
téměř 4800, na straně pruské 1350 padlých, raněných, zajatých a nezvěstných. 
 Krvavě vykoupené vítězství u Trutnova žádným způsobem nezlepšilo situaci naší 
Severní armády. Vytvořilo ovšem předpoklady, které se mohly využít, kdyby … 
 Kdyby Benedek dal včas posily, kdyby hned následující den 28. června plnou silou 
napadl pruskou Druhou armádu. Nic z toho se bohužel nestalo, možnosti zůstaly nevyužity. 
Osud řady střetnutí, kdy vítězná bitva neznamená ještě vítězství ve válce. 
        RNDr. Miroslav Kejzlar 
 
Oslavy 135. výročí bitvy u Trutnova 
 
 Mezinárodního setkání historických uniformovaných jednotek 16. a 17.6. se zúčastnilo 
26 uniformovaných jednotek, např. z rakouského Mattighofenu, německého Bad Urachu, 
Friedrichshafenu či polského města Krotoszyce.  
 Po slavnostních projevech starosty města a hostů pozdravil účastníky i Josef Fučík, 
zástupce Vídeňské vojenské kanceláře, jež pečuje o rozvoj společných vojenskohistorických 
tradic a přátelství mezi skupinami vojenské historie ve všech zemích bývalé Rakousko-
uherské monarchie. Ten také předal jednatelům dvou jednotek – pěšího pluku č. 1 z Trutnova 
Ivo Buckovi a pěšího pluku č. 18 z Hradce Králové Liboru Ouzkému  medaile za udržování 
tradic památného roku 1866 v Čechách. 
 Prapory všech vojenských jednotek dekoroval starosta Trutnova Mgr. Adamec. Ten 
rovněž odhalil sochu Krakonoše – s komplikacemi. Vinou deště látka zakrývající sochu 
ztěžkla a podařilo se ji až použitím tyče praporu strhnout. Trutnovskému náměstí už Krakonoš 
zase nechybí. 
 Slavnost pokračovala historicky prvním výstřelem z děla, z nového tříliberního 
rakouského horského kanónu. Jeho bronzovou hlaveň nechalo pro KVH zhotovit město 
Trutnov u příležitosti 25. výročí založení klubu a za dobrou vzájemnou spolupráci při 



udržování památníků z války 18766. (KVH postavil lafetu děla, která je kovová nýtovaná, 
kola a náprava včetně osy jsou dřevěné přesně podle originálu.) 
 Následovalo tradiční natírání čísel na desce v dlažbě, připomínající události 27.6.1866 
– provedli to členové taneční skupiny Star West. 
 
 Akce k oslavám 135. výročí bitvy u Trutnova v roce 1866 se po oba červnové dny  
(16. a 17.) opravdu (přes zlobivé počasí) vydařila. Těšila se velkému zájmu veřejnosti. 
 
Pomník gen. Gablenze 
 
 Vzpomínková slavnost byla ukončena v neděli 17.6. u památníku generála Gablenze, 
kde promluvil starosta města. 
 „Nacházíme se na vrchu Šibeník, kde Trutnovští až do konce 18. století vykonávali 
hrdelní tresty svých provinilců. Pro nás je ale nyní důležitý z jiného důvodu. Stojíme zde  
u monumentálního pomníku generála Ludvíka Gablenze – velitele X. rakouského armádního 
sboru, pod jehož velením rakouská vojska porazila dne 27. června 1866 pruskou armádu. 
Tento 20 metrů vysoký pomník byl odhalen dva roky po této jediné rakouské bitvě, vítězné 
bitvě celé války. 
 Od začátku našeho století je však tento monument i vojevůdcovou hrobkou. Gablenz 
si totiž přál, aby jeho tělo odpočívalo zde mezi jeho vojáky, které ještě jako podmaršálek vedl 
do krvavé, ale vítězné bitvy. 
 27. září 1905 tak byly vlakem převezeny z curyšského hřbitova do Trutnova 
generálovy pozůstatky a se slavnostním průvodem, ve kterém nechyběli ani žijící účastníci 
bitvy, pak byly vezeny přes město na Šibeník a zde v cínové schránce uloženy v dolní části 
pomníku. O tom, jak skvěle si podmaršálek baron Ludvik Gablenz v boji vedl, informují  
i zprávy vojenských pruských pisatelů, kteří vzdávali Gablenzovi všechnu čest za obratné 
řízení boje a velebili chrabrost jeho vojska. Naopak rakouští stratégové litovali, že nižší velení 
se nedovedlo v boji plně přizpůsobit Gablenzovým požadavkům, díky kterým by se zřejmě 
výrazně snížily ztráty. Život generála Gablenze skončil 9. února 1874, kdy se ve svých 
šedesáti letech v Curychu zastřelil. 
 Když si prohlédneme tento vysoký litinový pomník ve tvaru obelisku, neměl by Vám 
ujít vojevůdcův medailon, ale hlavně jména  padlých rakouských důstojníků a počty padlých 
jednotlivých regimentů. 
 Když čteme povzdechy, že „vítězství samo, ač skvělé a čestné, vykoupeno bylo 
proudy krve tisíců vojínů rakouských, kteří padli kruté rychlopalbě za oběť,“ možná si i my 
povzdechneme, proč vídeňská vláda nebyla ochotna zavést místo Augustinovy perkusní pušky 
a později opět předovky – Lorenzovy pušky, zadovku, kterou ji už v roce 1849 nabídl český 
puškař Silvestr Krnka…“ 
 Čestná salva ukončila pietní vzpomínku u Gablenzova pomníku. Ten byl (je zároveň 
rozhlednou po bývalém bojišti) stejně jako janská kaple po oba uvedené dny zpřístupněn 
veřejnosti s odborným výkladem členů KVH. 
 
Náměstek ministra zdravotnictví v Trutnově 
 
 19. června se sešel za účasti poslance Rostislava Čevelu s primáři jednotlivých 
oddělení Státní oblastní nemocnice, vrchními sestrami a ředitelem Dr. Limburským první 
náměstek ministra zdravotnictví Michal Pohanka. Diskutovali o situaci v českém 
zdravotnictví. Závažným problémem není úroveň zdravotní péče, ale zajištění toku peněz  
do zdravotnictví – platy, jejich nutné zvýšení. A samozřejmě i investice. 
 



Orchestrae iuventatis 
 
 19.6. se uskutečnil v Koncertní síni B. Martinů Jarní koncert Orchestrae iuventatis. 
Pořadatelem byla ZUŠ. 
 
Most přes Úpu u vlakového nádraží 
 
 20.6. předal odbor rozvoje města a územního plánování MěÚ v Trutnově staveniště 
k provedení stavby mostu přes Úpu u vlakového nádraží. Akce má být skončena během dvou 
let. Letos bude postaven most a provedeny přeložky inženýrských sítí včetně úpravy ploch 
Českých drah. 
 V příštím roce bude provedena komunikace před nádražím s napojením na nový most. 
 Stavbu provedou Dopravní stavby holding a.s., Olomouc, závod Pardubice. 
 
Světový úspěch keramika Kouta 
 
 Z tvorby trutnovského keramika Milana Kouta byly vybrány dvě práce a do vrcholné 
soutěže v rámci první Světové keramické výstavy v Koreji. Milanu Koutovi byla udělena  
za konfigurační mísu Speciální cena za design v oblasti užité keramiky. 
 
Evropský svátek hudby (21.6.) 
 

     
 
 Evropský svátek hudby připadá na 21. červen. Od roku 1995 se toho dne sdružují 
různé instituce ke společnému pořádání Svátku hudby. Uváděné koncerty jsou pro veřejnost 
zdarma. 
 V Trutnově v roce 2001 vystoupí dva soubory – Městská dechová hudba Krakonoška 
(tradiční promenádní koncert na Krakonošově náměstí v 15.30 h.) a Musica antiqua Trutnov 
(koncert komorního smyčcového souboru se skladbami F. Bendy, Ch.W.Glucka, 
J.Myslivečka, F.X.Richtra, A.Scarlattiho, J.Trnky a J.Vídeňského). Zpěv A. Levová. Hostem 
koncertu je A. Mišoňová – housle a Malé klavírní trio ZUŠ Trutnov. KSBM v 19.30 hodin. 
 
 
 
 
 
 



Dětská scéna – Trutnov 22.-28.6. 
 

        
 

     
 
 Dětská scéna 2001 se už podruhé uskutečnila ve dnech 22.-28. června v Trutnově. Jde 
o celostátní dílnu dětských recitátorů a 30. celostátní přehlídku dětských divadelních, 
loutkářských a recitačních souborů s více než 500 účastníky – akce velmi náročná  
na organizátory, mezi něž patří hlavně Dům kultury Trutnov. Dětská scéna 2001 probíhá  
pod záštitou a finančního přispění města Trutnova.  
 Jaký byl program celostátní dílny dětských recitátorů? Vystoupení recitátorů probíhalo 
v aule SLŠ Trutnov – ve dnech 22.6. II. kategorie, 23.6. III. kategorie a 24.6. IV. kategorie. 
 30. celostátní přehlídka dětských souborů – vystoupení souborů v Národním domě  
a v kině Vesmír od 23. do 27. června. Doplňková představení vždy od 20.30 hodin – 
vystoupení tanečních souborů, divadlo středoškolských souborů, Černošská pohádka Divadla 
Drak Hradec Králové. 
 Součástí Dětské scény jsou i semináře (letos za účasti lektorů z Holandska a Ugandy), 
tvůrčí dílny a diskusní kluby. 
 I letos byli organizátoři a účastníci spokojeni se zajištěním  ubytování v základních 
školách, stejně i se stravováním. Také prostory pro pořady plně vyhovovaly. 
 Okresní město žilo koncem června naplno recitací a divadlem. 
 
Dárcovství kostní dřeně (Junák) 
 
 Jedním ze 40 měst v ČR, které uspořádaly propagaci dárcovství kostní dřeně, byl 
koncem června i Trutnov. Tady se toho ujal Junák – svaz skautů a skautek, středisko 
Hraničářů. Součástí akce je dobrovolná sbírka finančních prostředků  pro rozvoj programu 
Nadace pro transplantaci kostní dřeně. 
 



Základní umělecká škola 
 
 Konkursní řízení na obsazení místa ředitel ZUŠ v Trutnově vyhlásil Okresní úřad, 
referát školství, Trutnov 22. června. Přihlášky zájemců možné do 13. července. 
 
Sportovní hry královských věnných měst 
 
 Druhých her královských věnných měst 22. června v Poličce se zúčastnili i Trutnovští. 
Utkají se v odbíjené, nohejbalu, líném tenise a plavání. 
 
Ing. Miroslav Kolman, člen ZM 
 
 V červnovém vydání Radničních listů se představil občanům senior v Zastupitelstvu 
města Trutnova Ing. Miroslav Kolman, který se aktivně podílí již desítky let na rozvoji 
Trutnova (EPO, horkovod, hotel Horník aj.). „Byl jsem u toho v minulosti a snažím se být  
u toho i dnes. Vždy jako občan Trutnova cítím, že je nutné pro své město něco udělat. Vím,  
že nejsem sám. Dnes již nemám takové možnosti (býval ředitelem Elektráren Poříčí), a proto  
ve své práci zastupitele podporuji nastupující generaci, která v tomto úsilí pokračuje.“ 
 
Klub seniorů 27.6. 
 

                                            
 
 Klub seniorů si pozval na svou schůzi 27.6. Tomáše Bučila, který vede trutnovské 
skauty, aby informoval o jejich činnosti. Účast slíbil i trutnovský výtvarník Miloš Trýzna, 
který získal Kulturní cenu města Trutnova za loňský rok. K současnému rozvoji města podá 
podrobné údaje předseda komise pro výstavbu a rozvoj Martin Vokatý a starosta  
Mgr. Adamec, který se schůzí KS pravidelně zúčastňuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Turistické informační centrum 
 

     
 
 28. června bylo slavnostně otevřeno nově rekonstruované Turistické informační 
centrum v přízemí Staré radnice. Jeho služeb mohou využívat plně nejen naši a zahraniční 
turisté, ale i obyvatelé Trutnova. 
 Po stavebních úpravách včetně rozšíření prostoru možno vejít do TIC přímo 
z podloubí. Vylepšení doznalo i vnitřní vybavení – četné propagační materiály jsou 
návštěvníkům k dispozici v přehledných prosklených vitrínách. „Domnívám se,“ uvedl 
trutnovský starosta při otevření, „že turistická centra procházejí určitým vývojem, což je vidět 
ve vybavení a v množství poskytovaných služeb.“ 
 Stavební úpravy TIC (asi 600.000 Kč) zaplatila radnice ze svého rozpočtu. Na provoz 
střediska přispěje letos 400.000 Kč, jak sdělil zúčastněný místostarosta Mgr. Hendrych. 
 
Akce v Country clubu Bonanza 
 
 Letní akce v Country clubu Bonanza pod širým nebem „Léto s Bonanzou“ s country 
kapelou z Prahy se uskutečnila  30.6. od 17 hodin. Na 14.7. je připraven Prázdninový piknik – 
Blue café a Country band Bonanza, na 4.8. Country podvečer – skupina Trosky a na 11.8. 
hudební minifestival „Velký folkový rachot.“ 
 
ODS 
 

     
 
 Na neformální diskusní odpoledne se členy ODS v Bowling clubu – Centrum Pasáž 
pozvala občany Trutnova Oblastní rada ODS. Témata setkání: perspektiva města, okresu  
a kraje, příprava voleb aj. (30. června). 



Zábavné odpoledne pro děti 
 
 K ukončení školního roku připravil Dům kultury Trutnov ve spolupráci s TJ 
Lokomotiva Trutnov – provozovatelem sportovních zařízení zábavné odpoledne k ukončení 
školního roku 2000-2001. Akce proběhne 29.6. na koupališti. Připravena je řada soutěží. 
 
Půjčovna aut 
 
 Půjčovna automobilů a přívěsných vozíků na Polské ulici 186 (vedle ČS Benzina) 
nabízí pro dovolenou auta Škoda: Sazba 1-7 dnů za den 600 až 850 Kč, sazba 8-15 dnů 550  
až 800 Kč, sazba na 16-23 dnů od 500 do 750 Kč, sazba 24-30 dnů od 450 do 690 Kč za den. 
Za přívěsný vozík požaduje za den 200-500 Kč. 
 
 Na parkovišti U Studny byla osazena na stěnu studny deska informující o historii 
studny. 
  
Odstávka teplé vody 
 
 S předstihem seznámil koncem června Městský bytový podnik Trutnov odstávku teplé 
vody od 4. do 8. července z důvodu pravidelné údržby napáječů CZT EPO na horkovodech 
v Trutnově a od 8. do 12. července na parovodech v HSM a Poříčí. 
 
Setkání obcí Poříčí 
 
 Setkání představitelů obcí z ČR, které nesou jméno Poříčí ve dnech 29. června  
do 1. července se zúčastnilo i Poříčí u Trutnova. Setkání s kulturním a sportovním programem 
se konalo letos v královském Poříčí na Karlovarsku (Sokolovsko). Královské Poříčí bylo  
před osmi lety první obcí, kde se takové setkání uskutečnilo. 
 
Nezaměstnanost v okrese 
 
 Míra nezaměstnanosti na okrese Trutnov dosahovala k 30.6. 5,54 % ekonomicko 
aktivního obyvatelstva. Uchazečů o zaměstnání to bylo 3629 osob, z toho v oblasti Trutnova 
2267 (62,5 %). Převažovali dělníci (2123) – ženy 1752, muži 1877. Absolventi škol 258, 
vyučenci 143, mladiství 59. Občané se změněnou pracovní schopností 715 (19,7 %). 
 V červnu se evidovalo 529 občanů, na nové místo jich nastoupilo 361.  
Pro nespolupráci  jich bylo z evidence vyřazeno 51, z ostatních důvodů 107. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 43 % žadatelů – od počátku roku stát vyplatil  
na podporách 26,5 mil. korun. 
 V Trutnově samém bylo 1060 nezaměstnaných, z toho 487 žen. Počet ekonomicky 
aktivních obyvatel 17 530. Míra nezaměstnanosti 6,05 %. 
 
 
 
 
 
  
 
 



Kulturní nabídka Radničních listů 
 
Kulturní nabídka Radničních listů, kam v létě za kulturou, zábavou, poznáním  
a do společnosti, byla jako v jiných letech chudší. Kam se dalo v červenci jít? 
Výstavy: 
1.7.-31.8. Dva roky nazpátek. Výstava fotografií z pořadů Domu kultury Trutnov v kině 
Vesmír (vždy v době před promítáním). 
3.7.-28.7. Vladimír Hendrych. Výběr z díla. Galerie města Trutnova. 
Ostatní pořady: 
14.7. Promenádní koncert Krakonošky. Pořadatel Městská dechová hudba Krakonoška. Dům 
kultury a Město Trutnov. Krakonošovo nám. 9.30 h. 
16.7. Štěpán Rak – kytara, Alfréd Strejček – recitace v pořadech „Comenium“ a „Pyramida.“ 
Čajovna U Zeleného stromu, Krakonošovo náměstí. 
16.-20.7. Prázdninové toulání. Výlety pro děti. Pořadatel Dům kultury Trutnov. 
23.7. Dr. Habil. Petr Robejšek: Evropská unie, Německo a Česká republika. Beseda 
s ředitelem prestižního vzdělávacího institutu v Hamburku. Pořadatel Dům kultury a Místní 
sdružení ODS Trutnov. Malý sál MěÚ Trutnov v 18 hodin. 
 
Odeon club 
 
 Odeon club připravil na červenec řadu akcí – Herna Jackpot. Velkolepá prázdninová 
Travestic show. Prázdninová diskotéka. Herna Jackpot. Bylinková noc s Becherovkou. 
Koskenkorva Peach party. Medley‘s Párty. Bubli-Bubli-Bublinky. Disko párty 3000 s Radiem 
Černá Hora. 
 
Galerie města Trutnova 
 
 Městská galerie připravila od 3. července výstavu obrazů Vladimíra Hendrycha, který 
do Trutnova přišel v roce 1945, maturoval na zdejším gymnáziu v roce 1947, absolvoval 
pražskou pedag. fakultu a působil  poté na několika školách Trutnovska. Do roku 1960 byl 
vysokoškolským pedagogem. Dnes jako dvaasedmdesátiletý žije v Praze. 
 
 Kino Vesmír v letních měsících bude normálně promítat na rozdíl od kina Hvězda 
v H. St. Městě. Letní kino v PKS promítá 13., 20. a 27. července. 
 
Zahájení výstavby kruhového objezdu 
 
 Křižovatka, na které byla u supermarketu Prima zahájena výstavba kruhového 
objezdu, prožívá zatěžkávací zkoušku. Stavební práce probíhají za normálního provozu. 
Kruhový objezd má být dokončen na podzim. Určité komplikace při výstavbě objezdu 
vyvolává nutnost přeložení některých inženýrských sítí. Nový kruhový objezd oživí 
vodotrysk. 
 
 
 
 
 
 



 Rozloučení s kazatelem Bronislavem Matulíkem proběhlo ve Sboru  Církve bratrské 
v Lomní ulici 1. července. 
 

     
 
Inforecepce MěÚ 
 
 Za devět měsíců činnosti Inforecepce MěÚ ve vestibulu budovy se tu vystřídalo  
22.000 občanů. Protože jen málo občanů využívalo večerní doby ve středu mezi 18.  
a 19. hodinou (jen 8 za uvedenou dobu), bylo provedeno v tento den zkrácení pracovní doby  
o hodinu, tj. do 18 hodin. 
 V době čerpání řádných dovolených (červenec, srpen) bude páteční provoz 
inforecepce zkrácen do 15 hodin. 
 
Rotary klub 
 
 Začátkem července vstoupil trutnovský Rotary Klub do třetího roku svého působení. 
Vždy po roce dochází i k obnově funkcionářů klubu – nyní je jeho prezidentem po Richardu 
Houdkovi Petr Martinov. Klub má 22 členů a jeho činnost charakterizuje dobročinnost 
v sociální oblasti. Součástí vnitřní klubové činnosti jsou zajímavé přednášky z různých oborů. 
 
 Letní prázdniny nepřerušily provoz kuchyně Základní školy v Mládežnické ulici 
v HSM. Obědy zajišťuje nejen školákům, ale i dospělým, kteří projeví zájem. 
 
Výstava „Svět dětí“ v Muzeu Podkrkonoší 
 

     
 
 Výstavu hraček dřevěných, plechových, porcelánových s použitím textilií i umělých 
hmot zahájilo Muzeum Podkrkonoší Trutnov 3. července v 17 hodin. V depozitáři muzea je 



jich několik set -  nejstarší z nich pocházejí z 19. století. Některé z hraček (staré panenky 
s porcelánovou hlavou mají desetitisícovou hodnotu) jsou nejen historicky cenné. 
 Součástí expozice hraček (zachycuje výstižně jejich vývoj od těch nejjednodušších až 
po ty dnešní složité) jsou i sestavy pokojíčků, které přirozeně sloužily jen těm nejbohatším 
dětem. Stejně jako příliš zdobené kočárky. Atmosféru světa dětí dotváří škola – staré lavice, 
knihy, počítadla, rákoska, vybavení škol. Výstavu pěkně doplňují dobové fotografie  
a ilustrační obrázky. 
 Výstava  Svět dětí potrvá přes celé prázdniny až do 23. září. 
 
Výstava Vladimíra Hendrycha (GMT) 
 

     
 
 Týž den 3. července (koordinace kulturních akcí občas zaskřípe) byla v 17.00 hodin 
zahájena v nedaleké Galerii města Trutnova výstava obrazů Vladimíra Hendrycha „Krásy 
domova.“ 
 Návštěvníci mohli po úvodních slovech autora obrazů a jeho žáka Jaroslava 
Dvorského, profesora gymnázia, zhlédnout několik desítek krajinářských obrazů od počátku 
sedmdesátých let až po práce z loňského roku. Zachycují nejen Trutnov a jeho okolí, ale  
i jižní Čechy, Vysočinu, Prahu a Pardubice, především jejich zákoutí. 
 Autor má za sebou už tři desítky společných výstav, ilustroval i řadu odborných 
učebnic. Jako okresní konzervátor památek zpracoval i řadu odborných učebnic. Jako okresní 
konzervátor památek zpracoval první Soupis památek okresu Trutnov. 
 Obrazová výstava Vladimíra Hendrycha (jeho otec byl ředitelem trutnovské SLŠ) 
potrvá do 28. července.  
 
Galerie města Trutnova 
 

     
 



 Výstavou malovaného skla se současně představila i trutnovská výtvarnice Petra 
Tauchmanová, dále s ukázkami grafických prací Jana Drahovzalová.  
 
 Letos se musí vzorky vody z koupališť odebírat daleko častěji než dříve, kdy stačívalo, 
aby pracovníci Okresní hygienické stanice v Trutnově je navštívili dvakrát za sezónu. A je to 
pro provozovatele těchto zařízení i dost nákladné – měsíční náklady, pokud jde o bazén, se 
blíží k pěti tisícům. Proto také řada koupališť v okrese funguje neoficiálně – koupání je tu  
na vlastní nebezpečí, kvalita vody v nich není pravidelně sledována. Některá se budou vůbec 
rušit a budou z nich znovu jen požární nádrže. 
 Trutnovské koupaliště vyhovuje všem požadavkům OHS – koupat se tu lze bez obav. 
A tak jen opravdové letní počasí… 
 
Zimní stadion 
 
 V létě prožívá zimní stadion velkou změnu – probíhá rekonstrukce střechy. Na tuto 
akci uvolnilo město šest milionů. Současně probíhají i opravářské a údržbářské práce, na řadu 
přijde i malování haly a generální úklid. S ledováním se  počítá už v druhé polovině září. 
 Říjen už poznamená příprava hokejistů, přátelská utkání před zahájením mistrovských 
soutěží v listopadu. Od 13. do 18. října mají mít v trutnovské zimní hale soustředění dvě 
mužstva z Dánska. Nejvýznamnější akcí tady ale bude závěrečný kemp reprezentačního 
mužstva Kanady před mistrovstvím světa dvacetiletých hokejistů od 18. do 24. prosince. 
 Další mimořádnou událostí bude pobyt mladých hokejistů z Austrálie – v prosinci. 
V lednu 2002 mají přijet z této země další. 
 ZS samozřejmě poslouží i školám – bruslení v hodinách tělesné výchovy. Stejně tak  
i veřejnosti. 
 
Oprava kašny 
 
 I když se na kašně náměstí už zase zvedá socha Krakonoše, samotná kašna není 
začátkem července v úplném pořádku – voda se do ní musela častěji dopouštět. Jde o nápravu 
skrytých nedostatků, o řádné těsnění, aby napuštěná voda neunikala. 
 
Zpřísněné předpisy ve stravování 
 
 Vyhláška ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby 
a o zásadách osobní a provozní hygieny (byla vydána již v březnu) komplikuje činnost 
restaurací. Kamenem úrazu je nařízení upravující dobu a způsob uchovávání hotových jídel – 
to musí být podáváno maximálně tři hodiny po uvaření a po tuto dobu musí být uchovávána 
při stálé teplotě. 
 Některým trutnovským podnikům to ale nevadí, např. Národnímu domu, kde hotová 
jídla prodávají už i dříve jen od 11 do 14 hodin, pak už minutky. 
 Vedoucí restaurace Radio uvádí, že hotových jídel u nich vaří jen deset od každého 
druhu. Na minutky si lidé už zvykli. 
 Nové opatření nevadí ani šéfkuchaři Na Bojišti. Tady když dojdou hotová jídla, vaří 
senová i během dne. 
 
 
 
 



Klub seniorů 
 

     
 
 Klub seniorů se tradičně sešel ve středu 11. července v malém sále MěÚ.  
O problematice pomoci státu tělesně a mentálně postiženým občanům besedoval s účastníky 
vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ v Trutnově Dr. J. Knotek. Účast přislíbil i vedoucí 
komunálního odboru MěÚ Karel Rouha. Ten seznámil občany s možnostmi finanční podpory 
města v sociální, zdravotnické a školské oblasti. 
 Původně plánovaná beseda s ředitelem České televize Jiřím Balvínem byla přeložena 
na příští středu 18. července. (Předsedovi KS se daří dostávat na jednání KS i významné 
osobnosti z centra.) 
 
Správa a údržba silnic 
 
 I na Trutnovsku se silničáři letos uskrovňují a opravují jen to nejnutnější. Výrobní 
náměstek Správy a údržby silnic Dušan Petřík vidí největší problém v nevyřešení 
povodňových škod v loňském roce. SÚS neuhrazuje faktury, protože peníze od státu na to 
dosud nedošly – příslib ale je. 
 SÚS Trutnov utratí na běžné údržbě v roce kolem 90 milionů korun. Na vylepšení 
komunikací by však bylo třeba dalších 25 milionů. Přijdou-li peníze ale až na podzim, pak 
budou opravy vzhledem k horskému počasí těžko realizovatelné. 
 Pro nedostatek financí na opravu mostu Nové Zámky (nákladní vozidla ho nemohou 
užívat) musí mnozí řidiči volit objížďku přes Vrchlabí nebo Dvůr Králové. 
 
Milan Kout (Světová keramická výstava) 
 
 Dvě vybraná díla z keramické dílny Milana Kouta – konfigurační variabilní nádoba  
a umělecká keramika s názvem Loď jsou vystavena na Světové keramické výstavě v korejské 
provincii Kyonggi. V kategorii užitkové keramiky se dostal trutnovský Milan Kout do finále 
z České republiky jako jediný. 
 A konkurence vůbec byla při výběru uměleckých prací veliká – do soutěže  
se přihlásilo 2019 umělců z 69 států se 4206 exponáty. 
 V kategorii užitkové keramiky bylo do vrcholného soutěžení vybráno na 135 prací, 
v kategorii umělecké keramiky 175 prací. Milan Kout postoupil v obou kategoriích jako 
jediný ze soutěžících. 
 
 
 



Kruhový objezd u Kauflandu 
 
 16. července byla zahájena rekonstrukce křižovatky ulic Horská a Mládežnická  
u Kauflandu v H. St. Městě na kruhový objezd. Práce proběhnou za provozu s určitým 
omezením dopravy – snížením rychlosti jízdy na 30 km v hodině. 
 Stavba má být ukončena do 21. srpna. 
 
Červenec zatím nijak letní 
 
 Červenec zatím příliš letní není. Déšť a chladno znepříjemňují prázdniny dětem, 
dospělým dovolenou. Dopady to má i na zdraví lidí – četná nachlazení. Velká voda odnesla 
část konstrukcí nově budovaného mostu v Lomní ulici. (21.7.) 
 
Ředitel ČT v Trutnově (KS) 
 

     
 
 Současný ředitel České televize Jiří Balvín přijel 18.7. besedovat do Klubu seniorů 
především o situaci v tomto veřejnoprávním mediu. Předseda KS Miroslav Šafařík byl 
s průběhem besedy spokojen, i když některé dotazy na ředitele ČT byly ostré. Balvín se s nimi 
klidným zodpovídáním dobře vyrovnal. 
 Situace v televizi není ještě zdaleka uklidněná, zvláště z hlediska odborů. Postupně  
se ale zlepšuje. 
 
Klub seniorů 18.7.  
 
 Členům KS rozdala na jejich schůzi tisková mluvčí OŘ P ČR Iva Hanušová zajímavé 
letáčky, které informují (podle projektu pardubických policistů) důchodce, jak se chránit. 
 „Zaznamenáváme,“ uvedla Iva Hanušová, „stále případy přílišné důvěřivosti  
a neopatrnosti našich starších spoluobčanů. Zloději se je lstí pokoušejí přesvědčit, aby otevřeli 
dveře. Nabízejí např. koupi nádobí nebo jiné věci. Pak se vloudí do bytu, využijí nepozornosti 
a ukradnou, co je zrovna po ruce.“ – „Pro mnohé seniory je pak velmi obtížné se bránit, 
protože často bydlí sami a jsou v takovém případě bezmocní.“ 
 Pomoci by měly i rozdané samolepky, které si důchodci upevní na dveře – „Nezvoňte 
u našich dveří zbytečně!“. „Nic nenakupujeme ani neprodáváme.“ „Vaši totožnost si ověříme 
před otevřením dveří.“ Na nálepkách jsou uvedena i důležitá telefonní čísla na hasiče,  policii, 
zdravotníky a městskou policii. 
 
 



Barevná víčka od PET lahví 
 
 Sběrem barevných víček od PET lahví se snaží skauti okresu pomoci vybudovat 
dětská hřiště a koutky. Celkem bylo nasbíráno 72 pytlů – každý váží 15 kg. Sbírku 
organizovala skautská střediska na okrese trutnovské středisko Hraničář nevyjímaje. 
 
Fotbalová delegace z Hradce Králové 
 
 Zajímavou akci pro přátele fotbalu připravil trutnovský klub na 19.7. Přijela sem 
fotbalová delegace z prvoligového Hradce Králové s trenérem Petrem Uličným, s ředitelem 
Vladimírem Vodou a několika hráči. Beseda se konala v kulturní místnosti Českých drah 
(naproti okresnímu soudu). Zdá se, že vytvořila předpoklady pro sblížení fotbalových klubů 
Hradce Králové a Trutnova. 
 
Fotbalová exhibice Jágr-teamu v Trutnově (21.7.) 
 

     
 

     
 
 Součástí oslav desátých narozenin Společnosti Duha, Nadace pro děti postižené 
mozkovou obrnou, byla 19. července charitativní akce Albion Celebrity Show. Počasí přálo. 
Sportovní stadion zaplnily čtyři tisíce návštěvníků . Peníze vybrané na vstupném (vstupenky 
za 80 Kč) – 156.000 Kč a výtěžek z dražby dresů slavných hokejistů 29.500 Kč – byly 
věnovány na dokončení rekonstrukce Dětského domova ve Vrchlabí.  
 Slavnostní výkop úvodního sobotního duelu fotbalové exhibice (vítězem turnaje 
v kopané e stal tým TV Nova, hráči Jágr Teamu obsadili druhé místo. 
 Stan pro autogramiádu a provizorní pódium Radia Černá hora v dolní části 
Krakonošova náměstí se staly centrem dopoledního dění při Albion Celebrity Show. 
Nadšeným sběratelům podpisů slavných osobností ochotně podepisovali trička, dresy, 



kartičky a sběratelské knihy známí čeští hokejisté Výborný, Havlát a další. Podpisy 
sběratelům přibyly i při fotbalové show, např. od hudebního skladatele Karla Svobody,  
L. Machálkové, N. Lenertové, J. Obzinové. 
 Večerní dražbu dresů a suvenýrů českých hokejistů (na pět tisíc stoupla v dražbě cena 
dresu Josefa Beránka – nový m,snitel v zápětí věnoval vydražený dres do základního fondu 
Společnosti Duha). 
 Charitativní fotbalová show se zdařila. I když v Jágr-teamu chyběla největší hvězda, 
slavnými jmény byla sestava zaplněna. 
 
Památný den trutnovského basketbalu 
 
 22. července bude památným dnem i trutnovského basketbalu. Na vydobytí titulu 
mistryň světa českých juniorek v Brně se velkou měrou podílely dvě hráčky trutnovského 
klubu BK Loko Texlen SSŽ Michaela Uhrová a Michaela Hartigová. České juniorky porazily 
USA i Rusko. 
 Obě se na šampionátu pravidelně objevovaly v základní sestavě a patřily k velkým 
oporám národního družstva. Jejich skvělých výkonů si dobře všimnul i reprezentační trenér 
českých žen Jan Bobrovský a zařadil je do širšího kádru pro zářijové mistrovství Evropy  
ve Francii. 
 
Prázdninové toulání dětí 
 
 Dům kultury se stará i o prázdninách o zábavu a poučení trutnovských dětí.  
Při prázdninovém toulání navštívily psí útulek, hasičský záchranný sbor, zajely do zámku 
v Horní Branné, byly na rozhledně Žaltman, poznali pevnost Stachelberg. A samozřejmě 
chybět pro ně nemohly různé hry, soutěže a koupání. 
 Pestrý program prázdninového toulání pro ně připravilo programové oddělení Domu 
kultury, především Tomáš Rumler.  
 
Odchod Josef Bučila 
 
 S lítostí přijali všichni, především trutnovští hokejisté, smutnou zprávu o odchodu 
Josefa Bučila. Zemřel po krátké nemoci 22. července. Bude chybět obětavý funkcionář, 
rozhodčí, hlasatel a především dobrý kamarád a člověk. 
 
Rekonstrukce ZŠ Komenského 
 

      
 



 Práce na rekonstrukci Základní školy v Komenského ulici intenzivně pokračují. Tato 
ve školství nejvýznamnější investiční akce zahrnuje obnovu učeben, dvou tělocvičen, 
výstavbu nové víceúčelové sportovní haly, venkovních sportovišť, úpravu přilehlých 
komunikací, zřízení nového parkoviště a venkovní úpravy. 
 Rozpracované objekty by měly být dokončeny před začátkem školního roku. 
 S dokončením úprav do konce srpna se počítá také na přední ploše exteriéru – parčík, 
přístupové chodníky, komunikace, kabelové přeložky. Celkové dokončení rekonstrukce této 
školy bude provedeno v roce 2002. 
 Od loňského května, kdy byla rekonstrukce zahájena, bylo prostavěno 62 milionů 
z plánovaných 190 milionů korun. Státní dotace je přislíbena ve výši 120 mil. korun. 
Zbývající část jde z městského rozpočtu. 
 
Letní koupaliště 
 
 Vzorky vody z trutnovského letního koupaliště, které v červenci odebrali  
a zkontrolovali pracovníci Okresní hygienické stanice, jsou v pořádku. To se nedá říci  
o okolních koupalištích a nádrží, která jsou přístupná jen na vlastní nebezpečí. 
 
Dr. Petr Robejšek v Trutnově (Evropská unie) 
 

     
 
 Ve spolupráci s Domem kultury Trutnov uspořádala oblastní a místní organizace ODS 
v úterý 24. července 2001 diskusní večer v malém sále městského úřadu s Dr. Petrem 
Robejškem na téma Evropská unie, Německo a Česká republika. 
 Dr. Robejšek je ředitelem prestižního vzdělávacího institutu v Hamburku.  
Do Trutnova ho pozval Dr. Jiří Vambera, který ho poznal na školení v listopadu loňského 
roku. 
 „Týdenní vzdělávání, které nám tam nabídli, bylo velmi poučné. V úvodu tam hovořil 
Petr Robejšek o ekonomice a politickém systému v Německu, o systému veřejné správy. Je 
původem Čech, vystudoval tady sociologii a sociální psychologii a působil do roku 1975 jako 
vědecký pracovník na Československé akademie věd a v Sociologickém ústavu. Hovoří 
česky, publikuje zde články například v Mezinárodní politice, Lidových novinách, Týdnu aj.“ 
 V České republice připravuje Dr. Robejšek publikaci na téma Národní zájmy  
a zahraniční politika malého státu. 
 Dr. Robejšek se zabývá ekonomickými, politickými a bezpečnostními otázkami, 
specializuje se na prognózy a poradenství. Dlouhodobě je zapojen do vzdělávání špičkových 
pracovníků firem, dále např. i do vzdělávání budoucích generálů Bundeswehru. 
 Kromě besedy pro veřejnost se setkal v Trutnově Dr. Robejšek s řediteli podniků, škol, 
státní správy a samosprávy. 



 
Ranní plavání 
 
 Možnosti ranního plavání v pětadvacetimetrovém bazénu koupaliště každý pátek  
od šesti do půl deváté využívá zatím jen malý počet zájemců. 
 
Český zahrádkářský svaz 
 
 Koncem července měli vystavovatelé a drobní výrobci poslední příležitost přihlásit se 
na letošní výstavu Svět květin, která proběhne ve dnech 24. až 26. srpna. 
 Zájemců o účast je hodně. Prodejci nabídnou na výstavě i pergoly, zahraní nábytek, 
zahradní mechanizaci (i firma Mountfield). Hlavním organizátorem výstavy je trutnovská 
základní organizace Českého zahrádkářského svazu s předsedkyní Ivettou Veselou.  
 
Kruhové objezdy 
 

         
 

         
 
 Budování dvou trutnovských kruhových objezdů u Hypernovy a Kauflandu není jen 
otázkou technickou, ale i estetickou. 
 „V současné době trochu diskutujeme s hradeckými dopravními policisty o estetickém 
vzhledu křižovatek. Zatím nedošlo je shodě. Policisté by nejraději měli asfaltové řešení, ale 
my máme představu, že na loni vybudovaném objezdu instalujeme stožáry s prapory Trutnova 
a České republiky a z Hypernovy chceme umístit fontánu,“ uvedl záměr města starosta 
Adamec. „Jde však o okrajový problém. Stavby se realizují a tyto záležitosti se průběžně 
doladí. 
 U dalších obdobné komplikace nenastanou, protože jde o místní, nikoliv o státní 
komunikaci. 



 
Poliklinika (Masarykův dům) 
 
 Garantem zakoupení rentgenu do nově budované polikliniky v Palackého ulici je 
město. „Přistoupili jsme k tomuto kroku proto, aby odborný zdravotnický pracovník, který 
zde bude rentgen provozovat, měl výhodnější pozici u bankovního domu, především 
z pohledu úrokové sazby. Město se tak stává určitým garantem transakce,“ uvedl trutnovský 
starosta. 
 Město má pojistku garance v tom, že majitel rentgenu ručí radnici svou nemovitostí. 
 
Lohfelden 
 

     
 
 Patnáct motorkářů z družebního Lohfeldenu dorazilo 31. července na trutnovské 
Krakonošovo náměstí. 
 
Matriční záležitosti v červnu a červenci 
 
 V tomto období se v Trutnově narodilo 147 dětí, toho 41 trutnovských (22 chlapců  
a 19 děvčat). 
 Uzavřeno bylo 60 sňatků, z toho bylo 10 delegovaných z jiných matričních obvodů  
a 5 sňatků církevních. 
 V uvedeném období zemřelo v Trutnově 66 lidí, z toho 36 našich spoluobčanů  
(22 mužů a 14 žen). 
 2. června bylo na trutnovské Staré radnici přivítáno do života a zapsáno do pamětní 
knihy města 23 nových občánků. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 38 našich 
spoluobčanů s kytičkami a malým obdarováním. 
 
Nezaměstnanost v červenci 
 
 Míra nezaměstnanosti okresu Trutnov dosáhla k 31.7. podle výkazu Úřadu práce 
v Trutnově 6,01 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Ze 3936 nezaměstnaných jich bylo 
v oblasti Trutnova 2472 (62,8 %) s mírou nezaměstnanosti 6,51 %. 
 V červenci se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo v okrese 718 občanů.  
Do zaměstnání nastoupilo 267, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 42, z ostatních 
důvodů 104 uchazečů o zaměstnání. 
 Celkový počet evidovaných uchazečů se oproti stavu na konci měsíce června zvýšil  



o 307 (8,5 %). Na růstu počtu evidovaných uchazečů se podílelo jak uvolňování zaměstnanců 
ze zaměstnání některými zaměstnavateli v průmyslu, tak i nástup absolventů a vyučenců  
na trh práce po ukončení studia. Míra nezaměstnanosti se zvýšila z 5,54 % na 6,01 % a bylo  
o 0,5 % nižší než ve stejném období roku 2000. 
 Hmotné zabezpečení bylo vyplaceno 1804 uchazečům. Od počátku roku bylo tak 
vyplaceno 30,340.000 Kč. 
 Z vybraných míst okresu vykazuje nejvyšší nezaměstnanost Žacléř (9,38 %), nejnižší 
Špindlerův Mlýn (2,55 %). 
 Okresní město Trutnov vykázalo 1152 nezaměstnaných, z toho 529 žen. Počet 
ekonomicky aktivních obyvatel činil 17 530, míra nezaměstnanosti 6,57 %. 
 
Divadelní předplatné 2001-2002 
 
 Informaci o divadelním předplatném na sezónu 2001-2002přinesly červencové 
Radniční listy. Abonentky možno zakoupit v recepci Národního domu. 
 V rámci předplatného se nabízí 7 z těchto 9 nabízených titulů a to vždy jednou 
měsíčně od října 2001 do dubna 2002. 
Rajčatům se letos nedaří (John Patrick), Tři na lavičce (Aido Nicolaj), Žárlivost (Esther 
Vilarová), Hexenšús (John Graham), Divadelní představení Divadla bez zábradlí (buď Tři 
muži na špatné adrese – Luigi Lunari, Medvěd, O škodlivosti tabáku, Námluvy (A.P.Čechov), 
Obraz-Jasmina Reza), Jak vraždili sestru Charlie (Frank Marcus), Scény z nemanželského 
života (Ingmar Bergman). 
 
 
  



Z kulturní nabídky Radničních listů na srpen: 
Do 31.8. Dva roky nazpátek (pokračování výstavy fotografií v kině Vesmír) 
Do 31.8. Bedřich Mudroch: Výběr z díla. Galerie města Trutnova 
13.-17.8. Prázdninové toulání. Výlety pro děti. Pořadatel DK 
17.-19.8. Trutnov 2001. Open Air Music Festival. Pořadatel Geronimo Trutnov. Přírodní 
kulturní středisko (PKS) Bojiště 
18.8. Promenádní koncert Krakonošsky. Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
Dům kultury a město Trutnov. Krakonošovo náměstí v 9.30 hodin. 
24.-26.8. Svět květin. 24. ročník výstavy. Pořadatel: ZO ČZS Trutnov – Horní Staré Město 
(škola a hřiště) v době 8.00-17.00 hodin. 
 
 Informace o programech kin a kulturních pořadech DK Trutnov lze získat kromě 
Kulturní nabídky v Radničních listech v měsíčníku Česká kultura, na plakátech, na 
internetové adrese www.krkonose-net.cz/dktrutnov, na rozhlasových vlnách Rádia Metuje, 
Radia Černá hora a Evropa 2. 
 
 Letní kino na PKS Bojiště připravilo na 10.8. film Rebelové, na 24.8. Cesta z města  
a na 31.8. Tmavomodrý svět. 
 
Odstranění vodní nádrže v Nových Dvorech 
 
 V srpnu mají být zahájeny práce na akci „Odstranění vodní nádrže v Nových 
Dvorech“ u restaurace „Dvoračka.“  Dojde k zatrubnění Novodvorského potoka a vodní nádrž 
bude zasypána, terén upraven a zatravněn. Akci provede MO Českého rybářského svazu. 
 
Výstavba nových mostů 
 

     
 
 Výstavba dvou nových mostů intenzivně pokračuje. Stavba mostu u zimního stadionu 
probíhá dobře, přestože práci zdržela velká voda, která v červenci odnesla i část zhotovené 
konstrukce. V návaznosti na stavbu tohoto mostu se rekonstruuje také celý prostor u zimního 
stadionu v Lomní ulici, kde se rozšiřuje chodník. Těmito místy bude po rekonstrukci vedena  
i městská hromadná doprava – bude tu zastávka MHD. 
 Původní most v této lokalitě bude nadále využíván pro pěší již řadu let tonážně 
nevyhovoval dopravě (omezení pro nákladní vozidla). 
 Práce na mostu za nádražím si vyžádala na pravém břehu částečné přerušení pěší  
a cyklistické zóny. 
 Na stavbě provádějí zaměstnanci a.s. Dopravní stavby Holding Olomouc terénní 
úpravy. V srpnu dojde k usazení tří mostních pilířů, z toho jeden uprostřed řeky. 

http://www.krkonose-net.cz/dktrutnov


 Na mostní monolitické železobetonové konstrukce budou i chodníky pro pěší. 
 Druhá etapa akce, vybudování vlastní komunikace u vlakového nádraží a kruhové 
křižovatky u Delvity, se bude realizovat v roce 2002. 
 Na výstavbu mostu bylo uvolněno letos z městského rozpočtu 15 mil. korun – celkem 
si vyžádá tato akce 32 mil. korun. „Výstavba tohoto mostu se plánovala skoro třicet let – 
realizaci bránily především finanční důvody,“ uvádí starosta Adamec. 
 
Klub vojenské historie 
 
 Každý druhý víkend v měsíci je zpřístupněna Janská kaple a Gablenzův pomník. Až 
do konce října to umožní členové trutnovského Klubu vojenské historie. 
 
Přepadení prodejny 
 
 2. srpna o půl jedenácté vstoupil s punčochou na hlavě do prodejny mobilních telefonů 
v Havlíčkově ulici neznámý pachatel a s revolverem donutil prodavačku k vydání mobilů  
a peněz. Způsobená škoda činí na 80.000 Kč. Podle cizího přízvuku byl pachatelem zřejmě 
cizinec. 
 
Půdní vestavba v Gorkého ulici 
 
 Obyvatelé domů v Gorkého ulici, ve kterých se prováděla půdní vestavba – siný 
stavební ruch, vypínání vody a elektřiny – dostali od města jako kompenzaci desetiprocentní 
snížení nájmu v období uvedené stavební činnosti. 
 
Anti-Society festival 
 

     
 
 V pátek 3. srpna byl zahájen v areálu PKS Bojiště již VII. Ročník punkového festivalu 
Anti-Society festu za účasti téměř čtyř desítek převážně punkových kapel. Jeho začátek 
poznamenalo velmi nepříznivé počasí – déšť a bouřka. To však překrylo skvělé vystoupení 
britské kapely Vice Squad.  Slibnou atmosféru pro večerní program dvoudenního festivalu 
navodily skupiny Happy Cooks a Sceptic Electric z Rakouska. Ztráta pasu v Polsku donutila 
skupinu Lesea Punk odehrát svůj koncert ve dvou. Velkou odezvu mělo vystoupení 
slovenského Konfliktu. Silná bouře a vytrvalý déšť nakonec znemožnily pokračování 
pátečního programu. Nocování bylo velmi nouzové – kdejaký prostor, kam nepršelo, byl 
využit – i chodníky na městském podloubí.  



 Přerušený program pokračoval ráno 4. srpna, kdy začal po deváté hodině 
dvacetihodinový maratón muziky a zábavy, v němž s velkým ohlasem vystoupila maďarská 
Aurora, britská skupina The Varukers a další. 
  
Poškozený Krakonoš 
 

Letošní punkový festival nepoznamenalo jen nepříznivé počasí, ale i poškozený 
Krakonoš na kašně náměstí (jeho hůl). Voda v kašně také zlákala několik účastníků – máchali 
se v ní. Jeden z nich v rozjařenosti chytil Krakonošovu hůl a ulomil. 
 Hlídka městské policie dva výtržníky zadržela a odvezla v poutech k vyšetření. „Jde  
o cizince ve věku 19 a 21 let, kteří se skutku dopustili v silně podnapilém stavu. Vandaly 
policisté umístili do cely a dnes se obou ujali příslušníci trutnovské cizinecké policie. 
Mladíkům uložili za spáchání přestupku blokovou pokutu a ukončili jejich přechodný pobyt. 
Oba jsou povinni do zítřka opustit republiku,“ uvedla policejní mluvčí Hanušová. 
 A výsledek? Krakonoš znovu ve fólii a kašna bez vody. Opravu Krakonoše provede 
autor sochy Jindřich Janeček. 
 
 Podobné průvodní jevy ubližují dobrému jménu festivalu, jak se k události vyjádřil 
trutnovský starosta. „V hudebním žánru, který se tu o víkendu představuje, je řada 
významných kapel a přijíždějí sem lidé z různých zemí. Festivaly Trutnov zviditelňují v celé 
Evropě. Pokud by však podobné incidenty měly pokračovat, organizátoři byli upozorněni, že 
konání tohoto festivalu zde na příští rok budeme nuceni přehodnotit.“ 
 
 Krakonošova socha byla letos již jednou poškozena vandaly a zhotovená kopie přišla 
na 325.000 Kč. (Nová bronzová socha Krakonoše byla umístěna na kašně v červnu a na její 
pořízení se uskutečnila veřejná sbírka trutnovských firem a občanů. 
 
 Na festivalu byly letos kapely z Čech, Anglie, Německa, Polska, Švédska, Slovenska, 
Maďarska. Cena vstupenek 500 Kč, vstup do areálu PKS byl pouze hlavní branou. 
 Výtěžek koncertu bude stejně jako v minulých letech věnován na charitativní účely, 
tentokrát trutnovské obecně prospěšné společnosti Most k životu. 
 Účast na letošním Anti-Society festu byla přes tři tisíce zájemců, punkerů, převážně 
s natuženými a obarvenými vlasy v kohoutu. 
 
Veřejná zeleň 
 
 Město Trutnov má bohatou zeleň a dobře se o ni stará. Sekání trávy a úprava zeleně 
jsou v prvních srpnových dnech hlavní náplní práce Technických služeb. Ty mají na tomto 
úseku činnosti na 30 pracovníků dobře technicky vybavených. 
 Aby mohly být rozsáhlé plochy veřejné zeleně udržovány v pořádku, přibírají TS  
na výpomoc i nezaměstnané. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Galerie města Trutnova – výstava obrazů B. Mudrocha 
 

     
 
 V Galerii města Trutnova se uskutečnilo 7. srpna v 17 hodin zahájení výstavy akad. 
malíře, grafika a významného pedagoga, profesora trutnovského českého gymnázia v letech 
1925-39 Bedřicha Mudrocha. 
 Při vernisáži výstavy zahrál houslista Jaroslav Svěcený vlastní skladbu Metamorfóza 
života. Úvodní slovo k vystavenému dílu Bedřicha Mudrocha přednesl ředitel GMT  
PhDr. Karel Shrbený. 
 Bedřich Mudroch byl na akademii žákem Maxe Švabinského, spolužákem Jana 
Slavíčka a jiných slavných českých malířů, s nimiž se podílel na vytváření tzv. sociálního 
umění. Častými tématy těchto malířů byla velkoměstská periferie, žebráci, poutníci. Tehdy 
Mudroch maloval syrové, strohé obrazy rozpadajících se předměstských baráků, v nichž lidé 
žili ze dne na den. Byly to obrazy velké  emotivní síly a je škoda, že se jich mnoho 
nedochovalo, připomíná akad. malíř doc. Oldřich Smutný.  
 Později maloval Mudroch hodně krajinu, i trutnovskou, květiny a ovoce. 
 Po okupaci trutnovského pohraničí působil Mudroch krátce v Úpici, kam se přechodně 
umístilo české gymnázium, a poté v Mladé Boleslavi, kde v roce 1962 zemřel. S Trutnovskem 
se Mudroch rozloučil souborem pěti linorytů, který nazval Trutnovský kraj. 
 Za svého působení na trutnovském gymnáziu vychoval dva významné umělce –  
akad. malíře Oldřicha Oplta a sochaře Vladimíra Janouška. 
 „Expozici výtvarných děl B. Mudrocha,“ jak uvedl ředitel trutnovské galerie, 
„pořádáme po padesáti letech od jeho poslední výstavy v Trutnova.“ Obrazy, které jsou  
na výstavě k zhlédnutí do 31. srpna, jsou dnes v majetku GMT, Muzea Podkrkonoší, pražské 
Národní galerie a v mnoha soukromých sbírkách. 
 (Na vernisáži byly přítomny i dvě vnučky Bedřicha Mudrocha.) 
 
 Za několik dní po poškození přijel do Trutnova tvůrce Krakonoše Jindřich Janeček 
z Merklovic, aby vložil poničenou hůl vládce hor zase do jeho rukou (7.8.). Fólie halící 
poškozeného Krakonoše zmizela, kašna se znovu naplnila vodou – vzhled Krakonošova 
náměstí zase nabyl svou podobu. 
 
 
 
 
 
 
 



Velký folkový rachot (Bonanza) 
 

     
 
 Velký folkový rachot proběhl v sobotu odpoledne 11. srpna u trutnovského Country 
clubu Bonanza. „Vystoupily tu všechny plánované kapely, přišlo kolem sto padesáti lidí, 
muzikanti z Holandska, kteří zahráli neplánovaně, bylo to prima,“ tak hodnotila akci Hana 
Jůzlová, manželka provozovatele Country clubu Bonanza. 
 
Ministr Gross v Trutnově (KS) 
 

     
 
 V pondělí 13. srpna zavítal do Trutnova na pozvání místního Klubu seniorů ministr 
vnitra Stanislav Gross. Provázeli ho poslanci Rostislav Čevela a Hana Orgoníková. Besedy  
se zúčastnili zástupci trutnovské radnice a veřejnost. 
 Hovořilo se především o připravované novele zákona o městské policii, která by měla 
odstranit některé technické nepřesnosti a být bližší tomu, co vyžaduje praxe. „Podle 
současného zákona například městský policista, který pronásleduje podezřelého nebo 
přestupce, musí na okraji města přestat, protože dál už to nespadá do jeho pravomoci,“ uvedl 
ministr Gross. 
 Diskutovalo se o dodržování klidu a pořádku – to je však záležitost města, které to 
upravuje svou vyhláškou. 
 Jiné dotazy se týkaly krajského státního zástupce Antla, který odchází do Prahy – 
ministr si ho vybral jako jednoho ze svých spolupracovníků pro jeho rozhodnost, který proslul 
svou větou „Gaunery nemám rád,“ tento výrok je i titulem Antlovy knihy. 
 „V Hradci Králové,“ uvedl k tomu Stanislav Gross, „se může věnovat trestné činnosti  
jen z pozice kraje. Od 1. září bude Miroslav Antl zodpovědný za vyšetřování všech případů 



trestné činnosti v celé České republice z postu republikového ředitele Úřadu vyšetřování. 
Předpokládám, že po Novém roce, kdy úřady zaniknou, obsadí jednu z rozhodujících pozic  
na policejním prezidiu.“ 
 Senioři kritizovali při schůzce s ministrem vnitra i špatné rozhodnutí, že policie 
nemůže odebrat řidičský průkaz na místě při zvlášť závažných přestupcích. Ministr s tím 
nesouhlasí – ročně na silnicích máme na třináct set mrtvých. 
 Dopravní policii by Gross rád zrušil. „Rozhodnutím o přesunu prohřešků jako je 
rychlá jízda do správního řízení policisté ztratili možnost odebrat řidičský průkaz, jsou 
v podstatě bezmocní. Největší binec na silnici dělají ti, kterým nevadí platit pokuty. Policista 
změří rychlost 180 km v hodině na dálnici. Řidič ani nestáhne okénko, podá pětitisícovku  
a jede dál.“ 
 
 Při své trutnovské návštěvě si ministr Gross našel čas i na setkání se starosty  
a starostkami měst a obcí okresu. Uskutečnilo se v zasedací místnosti okresního úřadu. 
Informoval je o druhé fázi reformy veřejné správy, která by byla ukončena zrušením činnosti 
okresních úřadů k 31. prosinci příštího roku. 
 S bezpečnostní situací v okrese seznámil ministra policejní ředitel Ivan Bílek. Během 
své trutnovské návštěvy se stačil sejít ministr i s místními rotariány. 
 
Open Air Music Festival 
 

       
 

     
 
 Letošnímu ročníku trutnovského Open Air Music Festivalu věnoval hlavní organizátor 
sedmatřicetiletý Martin Věchet ekologickým iniciativám. Festivalové dění začne v přírodním 
areálu Na Bojišti v pátek odpoledne 17. srpna a skončí po třech dnech, kdy vystoupí  
na hlavním pódiu amfiteátru na osmdesát účinkujících. Takový počet se „samozvanými“ 
bubínkáři, zaříkávači a šamany s nejrůznějšími nástroji, přes malá divadla a další uskupení až 



po kazatele pod širým nebem, indiánský tábor a pestré hábity stoupenců hnutí Hare Krischna 
už roky vytváří z Trutnova největší festivalové setkání v zemi. 
 
 Na PKS Bojiště se opět po roce sejde celá česká rocková scéna. Open Air Music 
Festival, jemuž se přezdívá česky Woodstock, letos vstoupí do svého už čtrnáctého ročníku. 
Účast osmi desítek hudebních seskupení a jednotlivců z něho dělá jednu z největších 
hudebních přehlídek v ČR. Bude mít jako vždy i významnou mezinárodní účast – vystoupí tu 
Fear Faktory z USA, Undrop ze Španělska, Bang Cock z Francie a Fula Band ze Senegalu. 
Účast přislíbila i Jana Kratochvílová s kapelou George Illuminati Band – přiletí z Británie, 
kde už několik let vystupuje. Její koncert v Trutnově bude jediným v České republice. 
 
 Věnováním letošního OAMF ekologickým iniciativám chtějí pořadatelé připomenout 
péči o naši Zemi, která trpí lidským drancováním a rabováním, což se musí projevit jednou 
proti nám. Poprvé na festivalu se bude třídit odpad a většina kelímků, misek a nádob bude 
z papíru (plastové obaly jen výjimečně). Pořadatelé budou také dbát, aby se odpadky 
odhazovaly jen na určených místech. 
 Vstupenky na festival bude možno zakoupit i v prodejních stáncích na Krakonošově 
náměstí za 595 korun. (V předprodeji za 525 korun.) 
 K zlepšení letošního festivalu, jeho hygieny, přispěje zvýšený počet  sprch a toalet. 
 „Festival je od počátku dělaný prakticky bez sponzorů. Může existovat a zachovat si 
svoji tvář a nezávislost hlavně díky lidem, co se nechovají jako většina „úspěšných“ 
představitelů současného hmotného světa. Nebude mít šanci na přežití, začne-li se přibližovat 
zvykům materialistické společnosti, že čím větší křivárna a vlastní prospěch, tím líp,“ 
zdůrazňuje Martin Věchet. 
 Dále pak připomíná: „Poslední festivalová kapela by měla vystoupit o nedělní půlnoci 
19. srpna. Poté už bude následovat bubnování návštěvníků až do jejich úplného zničení  
a vyléčení. Vezměte si s sebou šamanské nástroje a podvlékačky. Rána v Krkonoších jsou 
chladná !“ 
 
 Kromě hlavního pódia bude stejně jako loni otevřena v dolní části areálu druhá scéna 
ve stanu, na níž vystoupí na dvacet kapel – mezi nimi i Ramblin Rex. 
 
 V souvislosti s konáním festivalu rozhodla trutnovská radnice o řadě dílčích opatření. 
Počet hlídek městských strážníků bude posílen, dění v ulicích Trutnova bude sledovat  
i městský kamerový systém. „Letos poprvé jsme uzavřeli některé ulice v bezprostředním okolí 
areálu Na Bojišti, kde se festival koná, abychom zabránili divokému odstavování aut  
a stanování,“ uvedl trutnovský místostarosta Tomáš Hendrych.  
 „Snažíme se uchránit od případného poničení některé památky a pokud možno předejít 
nepřístojnostem. Proto byly zahaleny všechny židovské pomníky, tedy na Výsluní i v místě, 
kde kdysi stála synagoga Na Struze. Vypustili jsme také vodu z kašny na Krakonošově 
náměstí i v městském parku, protože se očekávají vysoké teploty. Vedro by mohlo některé 
účastníky festivalu zlákat ke koupání,“ zdůraznil ředitel městské policie Karel Povr. 
 Socha Krakonoše, kterou nedávno poškodili vandalové při punkovém festivalu, 
předběžně zakryta nebyla. 
 Se zvýšenou aktivitou počítají i Technické služby, jejichž pracovníci budou nepřetržitě 
na telefonu k dispozici, aby likvidovali nepořádek. 
 Součástí festivalu by měla být i bohoslužba s farářem Tomášem Molnárem, expozice 
úpické hvězdárny, stánky ekologických organizací a prodej nejrůznějšího zboží. Festivalem 
provádí moderátor Zdeněk Suchý.  
 



 Více než jedenáct tisíc účastníků se sešlo letos na trutnovském Open Air Music 
Festivalu, kde denní program začínal vždy ranním šamanským bubnováním a končil před 
úsvitem následujícího dne zklidňujícími tóny bambusové flétny. 
 Program i letos tvořila rozmanitá směsice hudebních stylů. Velkým překvapením bylo 
sobotní předpůlnoční vystoupení Václava Neckáře s Bacily. Se zpěvákem nadšeně zpívalo  
i publikum jeho oblíbené hity. Obtížně se ale prosazovala proti všemu očekávání ochraptělá 
Jana Kratochvílová – „přilétlo“ i několik kelímků od piva. 
 Festivalu se zúčastnili i dva politici – ministr životního prostředí Miloš Kužvart  
a prezident Václav Havel. Prezidentský pár neustále fotografovaný si vyslechl vystoupení 
kapely Velvet Underground Revival, popovídal si s Martinem Věchetem a zavzpomínal  
na počátky trutnovského festivalu v roce 1987, který státní bezpečnost zakázala a rozehnala.  
Aparaturu tenkrát pořadatelé ukryli na nedalekém Hrádečku. 
 „Tradičně sem chodívám, je to největší rockový festival u nás a vždycky znovu si tady 
uvědomím, že rocková hudba je od svého prvopočátku svázaná s ideou svobody, tolerance, 
solidarity, a lidí mé generace nemohou tím nebýt poznamenáni,“ řekl prezident. 
 Ministr Kužvart navštívil festival v páteční odpoledne. Návštěvu tu nevynechal ani 
starosta Trutnova Ivan Adamec. 
 Mezi zajímavé novinky festivalu letos patřil přímý přenos na internetu a internetový 
stan Czech on line – Volný s bezplatným přístupem. Počasí se vydařilo. Osvědčila se 
bezplatná kyvadlová doprava do Dolců, kam bylo během víkendu přepraveno na 6000 osob. 
 Asi 180 lehčích ošetření provedli zdravotníci při festivalu. K žádnému vážnějšímu 
zranění nebo k úrazu nedošlo. Jeden účastník byl hospitalizován s podezřením na akutní zánět 
slepého střeva.  
 A pokud jde o ztráty? Nalezeno a vráceno bylo 41 mobilních telefonů, 36 peněženek 
(jedna s 10 tisíci korun), jedno dítě a jeden pes. 
 Posun zvukové zkoušky do pátečních ranních hodin narušil noční klid některých 
obyvatel města, za což se pořadatelé dodatečně omluvili. 
 Open Air Music Festival Trutnov 2001 se vydařil. Patří k nejúspěšnějším. 
 
Rekonstrukce ZŠ v Komenského ul. 
 
 So konce prázdnin by měly skončit úpravy prostranství před ZŠ v Komenského ulici. 
Dokončuje se nově vybudované parkoviště (škola tu bude mít vyhrazeno 13 míst, ostatní 
budou pro obyvatele sídliště).  Prostor před vchodem do školní budovy zkrášlila kašna  
ve tvaru polokoule. 
 Začátkem roku (školního) budou otevřeny nové učebny a dvě rekonstruované 
tělocvičny. Dokončují se práce na přístupových chodnících, parčíku, komunikaci  
a kabelových přeložkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úpravy hradeb v Barvířské 
 

     
 
 Úpravy městských hradeb nad Barvířskou ulicí se pozdržely, protože se jeden občan 
odvolal proti územnímu rozhodnutí. Na svahu k hradbám mají vzniknout další schody a 
odpůrce žije v jejich těsném sousedství. Věc se řeší a zdá se, že stavba bude v září zahájena. 
Rozpočtovaný náklad na tuto akci činí šest a půl milionu korun. 
 
Klub železničních modelářů v Jaroměři 
 
 Členové trutnovského Klubu železničních modelářů odjedou koncem měsíce na oslavu 
875. výročí založení Jaroměře, jejíž představitelé spolu s vedením železniční stanice je 
pozvalo. 
 KŽM z Trutnova se zúčastní svými výtvory výstavy železničních modelů a kolejišť. 
 
 18. srpna vystoupila na Krakonošově náměstí čtyřčlenná hudební skupina Blue Caffee. 
 
Blíží se „Trutnovský podzim“ 
 
 S měsíčním předstihem seznámily Krkonošské noviny článkem redaktorky Jany 
Mudrové s programem připravených hudebních slavností v době od 21.9. do 4.10. Všechny 
koncerty Trutnovského podzimu proběhnou v Koncertní síni B. Martinů až na poslední, který 
proběhne v Národním domě vystoupením Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice. 
 Letošní Trutnovský podzim doprovodí v KSBM výstava obrazů Břetislava 
Janovského, která nese název Žena a hudba. 
 
Prázdninové toulání (DK) 
 
 Koncem srpna skončil druhý běh Prázdninového toulání, které pro trutnovské děti 
připravil Dům kultury. Toulání přírodou a za památkami je jakýmsi příměstským táborem, 
který splnil své poslání: příjemně strávit volný čas různými aktivitami. 
 
21. srpen 1968 
 
 Ani po 33 letech nemohou být zapomenuty srpnové události roku 1968, kdy  
do Československé republiky vtrhly jako okupanti armády pěti států Varšavské smlouvy. 
 Přepadení český národ nezlomilo – národ si vedl statečně, získal sebevědomí otřesené  
vedoucími politiky a až na kolaboranty dobu okupace důstojně, byť za velkých materiálních  



i lidských obětí přečkal. 
 21. srpen 1968 byl událostí světového významu: sovětský socialismus definitivně 
skončil. 
 
 21. srpen 1968 se stal významným dnem nejen v dějinách Československé republiky, 
ale i v historii Trutnova, jehož občané se snažili holýma rukama zabránit okupaci své vlasti, 
svého města. 
 
 21. srpna projely Polskou ulicí ještě za ranní tmy první okupační tanky armád 
Varšavského paktu, hrnoucí se přes Trutnov na Prahu. A po nich následovaly další kolony aut 
a doprovodných vozidel s vojáky polské a sovětské armády. Marně se jim stavěli do cesty 
pobouření, šokovaní a zoufalí trutnovští občané, marně se jich dotazovali, proč tady jsou  
a co u nás chtějí. Seberozhořčenější slova protestu, ani slzy vzteku a bezmoci nepomohly. 
Stejně marně vyznívaly výzvy na plakátech, transparentech a na budovách psané azbukou  
a polštinou, vyzývající vojáky k návratu domů. 
 Pro dezorientaci nepřátelských vojsk byly v Trutnově i okolí odstraňovány orientační 
tabulky s názvy ulic, budov a úřadů. Výrazným projevem nesouhlasu a odporu byla barikáda 
hořících pneumatik při vyústění Polské ulice, jejíž dlažbu pokryli Trutnované sovětskými 
vlajkami v zoufalé naději, že okupační tanky přes ně nepojedou. Ty však bezohledně 
projížděly. 
 Nesouhlas s okupací Trutnova vyjádřila rada ONV a MěstNV, které se sešly v časných 
ranních hodinách 21. srpna. Toto stanovisko podpořil i tehdejší OV KSČ a OV SČSP. 
 22. srpna 1968, ve dnech tragického vpádu intervenčních armád do Trutnova, byl 
stržen z podstavce před ONV sovětský tank (do Trutnova byl dovezen v roce 1960 
z vrakoviště u Žiliny a instalován jako Památník vítězství na křižovatce Horské a Nádražní 
ulice), věž pomalována barvou a zadní část tanku vypálena – na pomníku se objevil i nápis 
„Chceme socialismus bez tanků.“ Trutnovští občané prostě nemohli otřesný fakt, že tanky, 
které nám přinášely v roce čtyřicátém pátém svobodu, za 23 let nato naši vlast násilně 
okupovaly. Tak byl tenkrát odtažen k podjezdu v Horské ulici, aby tu tarasil jako barikáda 
cestu dalším tankům hrnoucím se na bezbranný Trutnov. 
 
 22. srpna začaly vycházet trutnovské okresní noviny s novým titulním záhlavím – 
místo označení Krkonošská pravda  „Novináři Trutnovska všem věrným Čechům.“ Ve svých 
článcích a komentářích rozhodně protestovaly proti okupaci. Poslední číslo těchto novin vyšlo 
28. srpna. 
 23. srpna se obrátil na trutnovskou veřejnost Výbor svobodného Trutnova, vedený 
především mládeží, s pokyny, jak čelit i v této těžké situaci hrubému násilí a zradě bývalých 
spojenců. 
 Výrazem odporu bylo i přejmenování trutnovských hotelů Moskva a Varšava  
na Svobodu a Prahu. Nadále hoří barikáda na Volanovské ulici i na Horské u železničního 
viaduktu. Barikáda na Volanovské ulici je rozmetána tanky. Nad městem krouží vojenské 
helikoptéry. Ulicemi Trutnova procházejí vojenské hlídky a odstraňují protisovětské  
a protipolské nápisy, plakáty, transparenty i černé prapory, které byly vyvěšeny na některých 
budovách (i na mé zdravotnické škole, kde jsem řediteloval) jako projev smutku, k čemu to 
vůbec došlo. 
 24. srpna byl Trutnov vyhlášen „mrtvým městem“ – znamenalo to nemluvit s cizími 
vojáky, nevyjednávat s nimi, vyhýbat se jim, neposkytovat jim žádné informace a pomoc. 
Prostě je ignorovat. „Kdo by porušoval v této chvíli tito formu odporu proti okupantům, 
poškozuje naši národní věc a pomáhá okupačním armádám.“ 
 



Lesní odborníci ze Švýcarska v Trutnově 
 
 22. srpna přijelo do Trutnova čtyřicet odborníků v oblasti lesního hospodářství  
ze Švýcarska. Jejich průvodcem po lesních porostech východních Čech a Krkonoš byl Roland 
Wiesner z trutnovské SLŠ. 
 Součástí programu byla i prohlídka městského parku s odborným výkladem ředitele 
Lesů a parků města Trutnova Jaroslava Semeráda. 
 Před odjezdem si švýcarští odborníci prohlédli trutnovské školní polesí. 
 
Městská knihovna 
 
 Rekonstruovaná a rozšířená trutnovská městská knihovna přitahuje čtenáře i v letních 
měsících. Nápor čtenářů pomáhá zvládnout počítačový systém Lanius.  Došlo i ke zkvalitnění 
mezivýpůjčních služeb – využívají jich především studenti. 
 Městská knihovna plní dobře i funkci regionální působnosti a zapůjčuje své knihy  
i vesnickým knihovnám. 
 Knihovny zatím málo využívají vozíčkáři, ačkoliv vstupy do objektu knihovny jsou 
bezbariérové. 
 
Výstava Svět květin 
 

      
 
 Od osmé hodiny ranní do sedmnácti hodin je po tři dny od pátku 24. srpna až  
do neděle 26. srpna přístupna návštěvníkům v Horním Starém Městě tradiční zahrádkářská 
výstava Svět květin. Pořádá ji jako v minulých letech ZO Českého zahrádkářského svazu 
v prostorách zdejšího sportovního hřiště a místní školy. 
 Již dvacátý čtvrtý ročník zahrádkářské výstavy soustředil jako loni široký sortiment 
mnoha různých květin – mečíků, jiřin a růží. Zakoupit na výstavě je možné kaktusy, 
sukulenty, bonsaje a skalničky i jehličnany v širokém výběru. Obdiv vyvolají jistě i různé 
pokojové rostliny, citrusy. (Nejlepší exponáty výstavy ohodnotí odborná porota.) 
 V doprovodných expozicích výstavy se předvedou rybáři s ukázkami sladkovodních 
ryb – nabídnuty budou i různé rybí speciality. Včelaři přivezou na výstavu kromě řady svých 
produktů i skleněný úl. Zahradní mechanizaci předvede firma Mountfield CZ Jaroměř. 
 Řadu potřeb na zahrádku a do chalupy nabídnou různé prodejní stánky. Zájemcům  
o zahradničení bude k dispozici autobus, který je doveze do vzorné zahrádkářské osady 
v Pekle. 
 I letos se výstava Svět květin vydařila i k radosti předsedkyně zdejší organizace ČZS 
Ivetty Veselé.  K pěkné pohodě přispěla i Krakonoška.  



Výstava hasičské techniky 
 

     
 
 Ve dnech zahrádkářské výstavy proběhla tradiční výstava hasičské techniky, kterou 
připravují dobrovolní hasiči z H. St. Města. V prostorách hasičské zbrojnice byly k zhlédnutí 
dobové hasicí prostředky. Hasiči předvedli i ukázky své činnosti. 
 Pro úspěch této výstavy vykonali hornoměstští hasiči mnoho. „Je to hodně práce, 
většina z nás si bere dovolenou. V jednotce je dvaatřicet členů, z toho osm žen, které sice  
při požárních akcích nezasahují, ale pomáhají při různých hasičských akcích,“ připomněl 
náčelník Jiří Šeps. Starostou hornoměstské hasičské jednotky je Jiří Chrtek.  
 Hornoměstští  hasiči celoročně pracují i s dětmi Základní školy v Mládežnické ulici – 
kroužek mladých hasičů. 
 Některé rodiny v HSM jsou celé hasičské, např. Šepsovi, kde kromě obou rodičů  
se věnuje hasičské činnosti i dcera a syn.  
 Hasičskou výstavu obohatila svým hudebním vystoupením kapela Lokálka. 
 
Výstava Svět květin 
 
 Ještě dovětek k výstavě Svět květin: Vítězný pohár za nejkrásnější expozici si odvezla 
Libuše Jampílková z Jičína. V expozici jiřin získal nejvyšší ocenění Jan Dvořák z Raspenavy 
u Frýdlantu.  
 „Letos nás skutečně překvapila krása květin. Asi jim vyhovoval ráz počasí. Jsme rádi, 
že se podařilo přilákat další vystavovatele,“ uvedla při hodnocení výstavy Yveta Veselá, která 
velmi ocenila dvě a ovocné školky ve Valdicích a Jaroměři. 
 Letošní výstava Svět květin předčila počtem návštěvníků loňskou – přišlo skoro 
jedenáct tisíc zájemců. 
 
 V roce 2002 chtějí hornoměstští zahrádkáři uspořádat svou výstavu zvlášť slavnostní – 
bude už dvacátá pátá. „Chtěli bychom připravit bohatší expozici se zajímavým doprovodným 
programem, pozvat nějaký soubor nebo známého umělce. Čtvrtstoletí Světa květin řádně 
oslavíme,“ slíbila předsedkyně ZO ČZS v Horním Starém Městě. 
 
Šmajd naším okolím (TJ Bohuslavice) 
 
 Na 25. srpna připravili turisté v Bohuslavicích pochod Šmajd naším okolím. Start 
v Bohuslavicích n. Ú. Na hřišti TJ, pochoduje se podle osobního výběru na trasách měřících 
8, 15, 25, 35 a 50 kilometrů. Cyklisté mají k dispozici trasy od 20 do 100 kilometrů. Cíl je 
opět v Bohuslavicích. 



Bouře s krupobitím 27.8. 
 
 Silná bouře s krupobitím (až dvoucentimetrové kousky ledu) se přehnala navečer  
27. srpna nad Trutnovem. Nějaké závažné škody však nezpůsobila – nejčastěji šlo o spadané 
stromy a větve. Ve Starém Rokytníku museli hasiči odstranit spadlý strom na komunikaci. 
Jeho větve navíc poškodily telefonické vedení, takže část Starého Rokytníku byla po řadu 
hodin bez telefonního spojení. 
 
Návštěva hasičů z Lohfeldenu v Trutnově 
 

     
 
 Na přelomu srpna a září pobývala v Trutnově čtyřicetičlenná skupina dobrovolných 
hasičů z partnerského Lohfeldenu v SRN, kteří sem přijeli i se svými rodinami. 
 Jejich delegaci vedenou velitelem hasičů Wernerem Seyboldem a členem obecního 
zastupitelstva Klausem Steffekem přijal 30. srpna v obřadní síni Staré radnice starosta 
Trutnova Mgr. Ivan Adamec. 
 Ve spolupráci s trutnovským Střediskem česko-německého porozumění byl pro 
německé hosty připraven bohatý program, který zahrnovali setkání s trutnovskými hasiči,  
a to jak s profesionály při exkurzi do jednotky Hasičského záchranného sboru v Poříčí, tak  
i se členy dobrovolného hasičského sboru v Horním Starém Městě. Společně pak 
s trutnovskými hasiči navštívili němečtí přátelé letos otevřené Hasičské muzeum ve Velkých 
Svatoňovicích. Závěrečné posezení s hudbou bylo připraveno v hotelu Patria. 
 
 Návštěva z Lohfeldenu byla příležitostí k navázání prvních přátelských kontaktů. 
Členové dobrovolného hasičského sboru z Horního Starého Města přijali pozvání k návštěvě 
Lohfeldenu v létě příštího roku. 
 Se severohessenskou obcí  Lohfelden sice nemá Trutnov zatím uzavřenou partnerskou 
smlouvu, ale předpoklady pro ni vznikají. Již loni se uskutečnily reciproční návštěvy  
a koncerty městských dechových hudeb, letos zavítali zástupci Lohfeldenu do Trutnova  
při vzpomínkové akci ke 135. výročí bitvy u Trutnova roku 1866.  
 
Protest mykologů 
 
 K ohlášené soutěži ve sbírání hub v trutnovském okrese se postavili záporně 
i trutnovští mykologové. Vtrhne-li do určité lesní oblasti najednou 200 houbařů a nasbírají-li  
3 tuny hub, je to drancování lesa a přírody. Odporuje to i zákonu o lesích, který hovoří o sběru 
lesních plodů pouze pro vlastní potřebu. „Takový nájezd lidí, kteří by převraceli hrabenku, 
ničili podhoubí a doslova trhali, na co by přišli, na lese zanechá obrovské škody.“ 



Předání plakety a praporu firmě Tyco 
 
 27. srpna slavnostně převzal plaketu a prapor (znaky pro členy Fordových dodavatelů, 
kteří dosáhli trvalé úrovně dokonalostí svých procesů a výkonnostních ukazatelů a dokáží je  
i dále zlepšovat) od zástupců firmy Ford v České republice generální ředitel firmy Tyco 
Electronics EC Trutnov, s.r.o. Petr Košina. 
 Nejdůležitější podmínky  vstupu do okruhu preferovaných dodavatelů Ford, které byly 
splněny: certifikace výroby dle normy OS 900 automobilek Chrysler Daimler, Ford Motor  
a Generals Motor, schválení výroby každého relé od pověřeného inženýra Ford tak, aby náběh 
výroby u Forda byl rychlý, bez problémů s vozy a bez snížení kvality a kapacity, napojení  
na elektronický informační systém Ford, který z Trutnova umožňuje přesné sledování 
spotřeby, potřeby, skladového množství a dodávek ve všech Fordových montážních závodech. 
 
Svobodný přístup k informacím 
 
 Podle sdělení OkÚ z 30.8.2000, jak plní města trutnovského okresu povinnosti 
stanovené zákonem o svobodném přístupu k informacím (zákon nabyl účinnosti 1. ledna 
2000), se této povinnosti zhostilo pouze město Trutnov. 
 
Krajský přebor služebních psů 
 
 Krajského přeboru služebních psů v Kohoutově se zúčastnili již podeváté i trutnovští 
policisté. Soutěžilo se (koncem srpna) ve dvou kategoriích – pátrací a hlídkoví psi. 
Trutnovský okres reprezentovali v každé kategorii dva psi. A výsledek? V pátracích akcích 
obsadili 1. a 4. místo. 
 Trutnovští policisté mají k dispozici pro svou činnost dvanáct služebních psů. 
 
Město Trutnov na internetu 
 
 Internetové stránky Trutnova mají za sebou už poměrně dávnou historii. Jejich vznik 
se datuje k 1.7.1998. Od té doby prošly řadou obsahových i grafických změn. Do 1.7.2001 
bylo zaznamenáno už téměř 820.000 přístupů do prezentace města. 
 Na trutnovských stránkách je mnoho informací ze všech oblastí života města. 
Obrázková galerie obsahuje už 195 záběrů města a okolí. V poslední době se na trutnovských 
stránkách objevily interaktivní formuláře, z nichž si lze objednat zasílání informací  
o aktualizacích, dnes již i na mobilní telefon, vznášet připomínky, názory. Webmaster 
www.trutnov.cz je Martin Čapek. 
 
Radniční listy z 30.8. 
 
 O čem informují městské noviny Radniční listy z 30. srpna? 
 Zákon o soudních exekutorech (informace Bytového podniku). Seznam firem, které přispěly 
na zhotovení sochy Krakonoše. Z jednání městských orgánů (RM, ZM). Představuje se 
MUDr. Eduard Lukáš, člen ZM. Zprávy majetkového odboru MěÚ. Počty obyvatel ve městě  
a jeho částech k 1.3.2001. Pohledy do minulosti – Simon Hűttel. Sportovní události. 
Trutnovští železniční modeláři. Nabídka psů z městského útulku. Vzdělávací a zájmové kurzy 
střediska Most k životu. 
 
 

http://www.trutnov.cz/


MUDr. Eduard Lukáš 
 
 MUDr. Eduard Lukáš, původem z moravské Kopřivnice, působí jako lékař v Trutnově 
od roku 1970. „V zastupitelstvu města jsem prakticky nováčkem a sbírám zkušenosti 
v komunální politice. Líbí se mi dobrá konstruktivní spolupráce s vedením města  
ku prospěchu výstavby ve městě. Nemám rád zbytečné politikaření a opozici za každou cenu. 
Domnívám se, že se naše město v posledních  letech výrazně změnilo k lepšímu, kdo to chce 
vidět, ten to nepopře.“ 
 
Komunikace u Kary 
 
 V srpnu byla dokončena dostavba místní komunikace u Kary, která spojuje ulici 
Náchodskou a Benešovu. Bylo tu provedeno veřejné osvětlení, chodník, napojení na vjezdy 
do firem Pratr a Siemens, dopravní značení i nový asfaltový povrch. 
 
Matriční události v srpnu 
 
 V srpnu se v Trutnově narodilo 66 dětí, z toho bylo 18 dětí trutnovských (10 chlapců  
a 8 děvčat). Bylo uzavřeno 29 sňatků, z toho 6 delegovaných z jiných matričních úřadů  
a jeden sňatek byl církevní – římsko-katolický. 
 V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 30 lidí, z toho 12 našich spoluobčanů (5 mužů  
a 7 žen).  
  
80 let trutnovského kronikáře 
 

     
 



                     
 

Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 16 našich 
spoluobčanů s kytičkou a dárkem. 28. srpna se dožil trutnovský kronikář Ant. Just 80 let. 
  
Nezaměstnanost 
 

K31. srpnu bylo v okrese 4 066 nezaměstnaných – míra nezaměstnanosti činila  
6,74 %. V oblasti Trutnova 2 539 osob (62,4 %) s mírou  nezaměstnanosti 6,97 %. 

Nově se jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 639 občanů. Do zaměstnání nastoupilo 
380. Celkový počet evidovaných uchazečů se oproti stavu na konci měsíce července zvýšil  
o 130, tj. o 3,3 %. Míra nezaměstnanosti se zvýšila z 6,53 % na 6,74 %. Proti stejnému období 
roku 2000 bylo evidováno o 169 uchazečů méně a míra nezaměstnanosti byla nižší o 0,4 %. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1883 uchazečům o zaměstnání – 46,3 % z jejich 
celkového počtu. Od počátku roku jim bylo vyplaceno 36,200.000 Kč. 
 Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 73 uchazečů o zaměstnání. Do 
rekvalifikace bylo zařazeno 35 uchazečů. Odborná praxe byla zabezpečena pro 41 absolventů 
středních a vysokých škol. 
 
 V Trutnově činil celkový počet nezaměstnaných 1191 z 16 421 ekonomicky aktivních 
obyvatel. 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  



Kulturní nabídka Radničních listů na září: Kam v Trutnově za kulturou, zábavou, poznáním  
a do společnosti? 
Výstavy: 
1.-30.9. Jiří Zounar – Fotografie. Krásy přírody na podzim a v zimě. Pořadatel Dům kultury 
Trutnov. Kino Vesmír v době promítání. 
5.-28.9. Miloš Trýzna – Obrazy a kresby. Galerie města Trutnova. 
5.-28.9. Jiří Kobr – Práce z posledních let. Galerie města Trutnova. 
18.-30.9. Spolek podkrkonošských výtvarníků Trutnov – Práce členů. Stará radnice. 
21.9.-4.10. Žena a hudba. Výstava obrazů akad. malíře Břetislava Janovského. Koncertní síň 
B. Martinů. Otevřeno při koncertech Trutnovského podzimu. 
 

     
 
Ostatní pořady: 
1.9. Promenádní koncert Krakonošsky. Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, Dům 
kultury Trutnov a město Trutnov. Krakonošovo náměstí v 9.30 hodin. 
1.9. Malý a velký železný pes. Soutěž. Pořadatel: DK a Hafoland – psí salón Trutnov. Dolce  
u Trutnova. Start v 11.00 hodin. 
8.-9.9. Dny evropského dědictví. Pořadatel: Město Trutnov a DK Trutnov. 
9.9. Trutnovský jarmark. Ukázky řemesel, prodej rukodělných výrobků, bohatý program. 
Pořadatel: DK a město Trutnov. Krakonošovo náměstí 10.00-17.30 h. 
15.9. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořadatel: Klub filatelistů Trutnov. Klub 
důchodců Nivy v době od 7 do 11 hodin. 
15.9. Pes sympaťák – soutěž. Pořadatel: Dům kultury Trutnov a Hafoland – psí salón Trutnov. 
Jiráskovo náměstí v 15.00 hodin. Vstupné 15 Kč. 
17.9. Michal Suchánek a Richard Genzer. Zábavný pořad. Pořadatel DK. Národní dům 
v 19.30 hodin. Vstupné 195, 175 a 155 Kč. 
21.9.-4.10. Trutnovský podzim. 21. ročník slavností komorní hudby. Pořadatel: DK a Nadace 
Bohuslava Martinů. 
26.9. Český Telecom uvádí představení „Jak se mlčí nahlas.“ Pořad pro MŠ a 1. st. ZŠ. 
Pořadatel: DK. Národní dům v 9.00 a 10.30 hod., 20 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministr Špidla v Trutnově 
 

     
 
 1. září se sešli v jednacím sále OkÚ starostové měst s Vladimírem Špidlou, 
místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí. Jednání se zúčastnili i zástupci 
královéhradeckého hejtmanství a trutnovského úřadu práce. 
 Na programu byla především reforma veřejné správy. Pracovníci OkÚ nebudou  
pro nadbytečnost propouštěni, nýbrž zákonem převedeni na jiná pracoviště v pověřených 
obcích třetího stupně. Diskutovalo se i o plánovaném převodu domovů důchodců na obce,  
o problematice demografického poklesu. 
 V odpoledních hodinách jednal ministr Špidla na okresní správě sociálního 
zabezpečení o sociální reformě. 
 
První svatba v parku (?) 
 
 Pro krajně nepříznivé počasí (silný déšť) musela být první ohlášená svatba 
v trutnovských městských sadech přesunuta do Koncertní síně Bohuslava Martinů. 
 
„Malý a velký železný pes“ 
 
 Letošní již 6. ročník soutěže Malý a velký železný pes dobře připravený na 1. září 
2001 v Dolcích se pro nepřízeň počasí nemohl uskutečnit. „Prošli jsme terén a skutečně není 
možné, především z bezpečnostních důvodů, abychom se do klání pustili,“ uvedl ředitel 
závodu Viktor Pecen z Hafolandu. 
 Soutěžit se mělo ve čtyřech kategoriích – A1 malý pes a závodník mladší 15 let,  
B1 velký pes a závodník mladší 15 let, A2 malý pes a závodník starší 15 let, a B2 velký pes  
a závodník starší 15 let. 
 Discipliny: Plavání na rybníku v Dolcích – vzdálenost 35 a 70 m, jízda na kole polní  
a lesní pěšinou kolem dolního rybníka – vzdálenost 205 a 5 km, běh po lesní cestě, částečně 
po asfaltové silnici – vzdálenost 1,5 a 3 km. 
 Letos se už žádný náhradní závod neuskuteční a tak tradiční oblíbená soutěž o jeden 
ročník přijde. 
 
Zákon o soudních exekutorech 
 
 Průlom ve vymáhání pohledávek přinesl zákon o soudních exekutorech, který nabyl 
účinnosti dnem 1. září 2001, odkdy budou moci soudní exekutoři provádět exekuce. Od toho 
dne by se mělo podstatně zlepšit vymáhání dluhů. 



 Od nového zákona si hodně slibuje i Městský bytový podnik v Trutnově. I v Trutnově 
je neplatičů dost. Nejednou i ti, kteří peníze mají. 
 
Začínají plavecké kurzy 
 
 V září opět začnou plavecké kurzy a přípravky. Pod vedením zkušených instruktorů 
nabízejí: Plavání kojenců a batolat. Plavání gravidních žen. Plavání rodičů s dětmi. 
Minipřípravka pro 5-6leté děti. Přípravka pro 1. třídu. Přípravka pro 2. třídu. Kurz 
zdokonalovacího plavání pro 3.-9. třídu. Příprava k přijímacím zkouškám na vysokou nebo 
střední školu pedagogického a sportovního typu. Synchronizované plavání dívek. Výuka 
dospělých neplavců. 
 
Násilné chování nezletilců 
 
 Nehorázné chování dětské čtveřice tmavší pleti ve věku 9 až 13 let připomněly 
Krkonošské noviny začátkem září. „Ve večerních hodinách v jedné z trutnovských ulic 
vstoupili náhle do jízdní dráhy třináctiletého cyklisty a násilím jej z kola stáhli. Pak 
vylekaného chlapce prohledali, sebrali mu audio kazetu i kolo a utekli. Ačkoliv jsou nezletilci 
podezřelí ze spáchání trestného činu loupeže, za což by trestně odpovědným hrozil trest 
odnětí svobody až na deset let a mladistvým pět, bude po zadokumentování věc odložena,“ 
uvedla policejní tisková mluvčí P ČR Iva Hanušová. 
 Obdobný čin zaregistrovali policisté Trutnova i 22. srpna. 
 
Ošacovací středisko ČČK 
 

     
 
 Oblastní spolek ČČK Trutnov-Semily přemístil své ošacovací středisko z domu 
pečovatelské služby na Kryblici do budovy polikliniky (přízemí). Jeho nový provoz v těchto 
místech bude zahájen 3. září v 10.00 hodin. 
 Vzhledem k rostoucímu zájmu potřebných občanů bude provoz střediska zajištěn  
od pondělí do pátku s prodejní dobou od 10 do 16 hodin. V tomto čase bude středisko ČČK 
také přebírat obnošené nebo odložené šatstvo, boty, hračky aj. Za jeden kus zaplatí zájemce 
10 Kč. 
 
 
 
 
 



Začátek školního roku 
 

Prázdniny skončily. Od 3. září se školní lavice znovu zaplnily dětmi. Letos (a je to už 
po několik let) přichází do škol méně dětí. Na ZŠ Mládežnická přivítali 81 prvňáčků – loni 
jich bylo o třídu víc. 

Jízdu řidičů a cyklistů zvlášť sledovali i letos dopravní policisté a městská policie  
ve dnech zahájení školního roku. Jde především o zajištění bezpečnosti pro malé školáky, 
kteří přicházejí do školy ještě roztěkaní – myslí stále více bloudící v prázdninovém volnu. 

Přítomnost policistů na křižovatkách a přechodech je určitě prevencí – řidiči jezdí 
opatrněji. 

 
Zimní lázně 
 
 Od 3. září uvítá návštěvníky zimních lázní řada novinek – zmodernizovaná sauna  
pro muže, osvětlení prostoru s malým bazénem, upravený pult s občerstvením. 
 Práce na vybudování posilovny dobře pokračují – její provoz by mohl být v říjnu 
zahájen. 
 
Koupaliště 
 
 Městské koupaliště je otevřeno do 9. září. V případě teplého počasí by mohlo být 
v provozu  i déle. 
 
Pekařství Panerio 
 

     
 
 4.9. bylo otevřeno v bývalém hotelu Moskva po rozsáhlé rekonstrukci prostor 
lahůdkové pekařství Panerio s širokou nabídkou pro zákazníky. V téže budově zřízeny i nové 
úřadovny Quantum. 
 Kromě klasického pečiva nabízí pekařství i francouzské croissanty a jiné. 
 
 
 
 
 
 
 



Předání Kulturní ceny města Trutnova za rok 2000 
 

     
 
 Slavnostní předání Kulturní ceny Trutnova za rok 2000 Miloši Trýznovi  
se uskutečnilo při zahájení výstavy obrazů a kreseb jmenovaného v Galerii města Trutnova  
od 17 hodin 4. září. 
 Úvodem promluvil ředitel GMT PhDr. Karel Shrbený. „Představovat v Trutnově 
Miloše Trýznu – ať už jako textiláka, jako výtvarníka či účastníka veřejného života – by dnes 
bylo nošením dříví do lesa. Ostatně to bude předmětem zhodnocení jeho díla v souvislosti 
s předáním Kulturní ceny města Trutnova. 
 Výstava Trýznova výtvarného díla je jednou z nejrozsáhlejších, kterou jsme dosud 
uskutečnili. Uskutečnili jsme ji až letos, je totiž spojena s autorovými blízkými 
sedmdesátinami a my jsme se snažili při této příležitosti ukázat jeho dílo v padesátiletém 
trvání a vývoji, v šíři jeho tématického zaměření i v rozsahu jím užívaných technik. 
 Nepodařilo se nám sehnat autorova prvotní díla z doby jeho studia na SPŠT  
v Ústí n. Orlicí. V přízemí můžete vidět až díla třicetiletého autora z konce 50. let a začátku 
60. let. Jsou to kresby a akvarely mladého člověka vnímajícího nálady a půvab míst, která 
poznal. Až pozdější jeho práce zachycují jeho pohled na stav a proměny prostředí, ve kterém 
žil a pro který ho znalci jeho díla oceňují téměř jako obrazového kronikáře zejména našeho 
regionu. 
 Pokud jde o témata Trýznivých obrazů a kreseb, orientují se zejména na krajinu – 
přírodu i město – samozřejmě především Trutnov, ve kterém autor žije, významnou roli 
v jeho tvorbě hrají stromy, v některých obdobích pak akty žen a zátiší, především květinová. 
 Miloš Trýzna používá téměř všech technik malby a kresby. Na výstavě najdete jeho 
kresby tužkou, rudkou, uhlem, pastelem a perem, kresby kolorované akvarelem i akvarely, 
malbu olejem pracovanou štětcem i špachtlí. 
 Chci věřit tomu, že se nám na výstavě podařilo předložit vám jakýsi mnohostranný 
pohled na Trýznovo dílo a snad i ukázat jeho méně známé oblasti. Oceňte je sami. Za chvíli – 
v souvislosti s udělením Kulturní ceny – je ocení představitelé našeho města.“ 
 
 „Vážený pane starosto, vážení zastupitelé města Trutnova, vážení přítomní, dámy  
a pánové, dovolte, abych Vám představil autora vystaveného díla, trutnovského občana pana 
Miloše Trýznu, kterému Zastupitelstvo města Trutnova v letošním roce udělilo Kulturní cenu 
města Trutnova za rok 2000. 
 Miloš Trýzna se narodil roku 1931 v Hradci Králové, ale už v dětství se přestěhoval 
s rodiči do Trutnova. Jako své životní povolání si zvolil – jak jinak v tehdejší době, kdy  
na Trutnovsku převládal textilní průmysl – povolání textiláka. Stal se v něm uznávaným 
odborníkem, dosáhl postavení ředitele závodu v tehdejším nár. podniku Texlen a nebýt 



normalizace po roce 1968, kdo ví, jakého postavení vy ještě dosáhl. Vyučoval odborným 
textilním předmětům na učňovské a střední odborné škole, publikoval odborné studie  
a články, autorsky se podílel na několika odborných učebnicích. A při tom všem, už  
od středoškolských let, se zajímal o výtvarnou tvorbu. 
 
 Jeho první výtvarné pokusy lze datovat do období studia na Vyšší odborné škole 
textilní v Ústí nad Orlicí. Ostatně tam se rád dodnes vrací a škole přispěl i několika svými 
výtvarnými návrhy. Jako textilák, jehož práce byla vždy podmiňována na straně jedné 
technickými a výrobními možnostmi a na druhé straně uplatněním výrobků, tzn. Poptávkou, 
svázal i svou výtvarnou tvorbu s realitou, s lidmi mezi kterými žil a kteří se o jeho výtvarnou 
tvorbu zajímali. Vyzdobil svůj závod v Libči svými kresbami a obrázky, později i další 
závody Texlenu, jeho obrázky si pořizovali zaměstnanci Texlenu, obyvatelé i návštěvníci 
Trutnova. Připomínají si jimi určitou etapu svého života, místa, která důvěrně znali či 
navštívili. Jeho výtvarné návrhy se i v nedávné době objevovaly na výrobcích – zejména těch 
upomínkové povahy – současné a.s. Texlen. 
 
 Plně se Miloš Trýzna věnuje výtvarné tvorbě v posledních deseti letech, po svém 
odchodu do důchodu. Je dlouholetým členem Spolku podkrkonošských výtvarníků, účastní  
se všech jeho výstav, stále častěji vystavuje i samostatně, v souvislosti s reprezentací města  
a regionu vystavoval už i ve Francii a v Polsku, roku 1997 vydal Dům kultury Trutnov jeho 
„Trutnov v kresbách Miloše Trýzny“ a na dnešní výstavě se Miloš Trýzna představuje 
katalogem své výstavy. 
 Spolek podkrkonošských výtvarníků ve svém návrhu na udělení Kulturní ceny města 
Trutnova uvedl, že Miloš Trýzna „svými kresbami vytvořil jedinečnou kroniku Trutnova. 
Zaznamenává jejich prostřednictvím postupnou přeměnu našeho krásného města takřka 
dokumentárním způsobem. Kniha „Trutnov v kresbách Miloše Trýzny“ stejně jako jeho 
obrázky na internetových stránkách města i ty reálné v galeriích a na výstavách tvoří 
hodnotnou součást propagace Trutnova nejen ve vztahu k návštěvníkům, ale i jeho občanům 
samotným – vždyť mnohdy změny a krásy svého města ani nevnímají.“ 
 
 Zastupitelstvo města Trutnova pak odůvodnilo své rozhodnutí o udělení kulturní ceny 
slovy: „Za dlouholetou výtvarnou práci, jejímž prostřednictvím vytvořil jedinečný dokument 
města Trutnova.“ 
 Kulturní cenu města Trutnova předal Miloši Trýznovi trutnovský starosta  
Mgr. Ivan Adamec. 
        5. září Klub seniorů. 
 
Výstava obrazů Jiřího Kobra 
 

    



 
 Současně byla ve výstavních prostorách Galerie města Trutnova zahájena i expozice 
obrazů trutnovského studenta Akademie výtvarných umění Jiřího Kobra. (Její vernisáž 
předcházela slavnostnímu udělení KCMT Miloši Trýznovi.) 
 K jeho výstavě ředitel GMT uvedl: „Jiří Kobr je jedním z nejmladších výtvarníků 
nové trutnovské generace. V Trutnově vychodil základní školu a navštěvoval LŠU, kde 
později nějaký čas i vyučoval. Je absolventem SUŠ v Praze a pomaturitního studia na této 
škole. Od roku 1997 studuje na pražské AVU, restaurování soch v ateliéru  prof. Siegla. 
Pokud mu to studium umožňovalo, účastnil se autorsky na výtvarném životě našeho města. 
V Trutnově vystavoval už v roce 1994 a v naší galerii v roce 1997. Pro Trutnov zhotovil 
několik dřevořezeb do Janské kaple na motivy Starého a Nového zákona. Jako student 
pražské akademie se podílí na úkolech školy při obnově památek. 
 Vy, kteří jste viděli u nás vystavené Kobrovy práce v roce 1997, budete možná 
současnou autorovou tvorbou překvapeni. Někdejší jeho práce byly motivovány duchovnem, 
ale byly předmětné, byly vědomě či nevědomě vedeny myšlenkou staletími přijatými symboly 
připomínat základní myšlenky lidského bytí a byly podány tradičním, již tehdy řemeslně 
zvládnutým způsobem. 
 Současné autorovy práce vyházejí ze stejných duchovních základů. Myslím, že 
duchovní orientace – v ještě mnohem větší míře se dovolávající představivosti, asociací  
a provokující i podvědomí diváka – v nich převládá stále víc. Jsou už ale podány jiným 
způsobem. Nedovolávají se konkrétních představ a zkušeností, dávají divákovi mnohem víc 
prostoru k přemýšlení o sobě, o základních hodnotách lidského života, aniž by vnucovaly 
jakýmkoliv způsobem autorovy konkrétní myšlenky. 
 Jiří Kobrám na této malé výstavě předkládá něco ze svého duchovního – konec konců 
je to spíš uzavřený a nejen po povrchu jdoucí člověk – ze svého duchovního života. Sleduje – 
řekl bych – myšlenku, která se objevila v polovině 20. století u jednoho významného filozofa 
a sociologa kultury, totiž že se stále se zrychlujícím pokrokem civilizace ztrácíme schopnost 
hlouběji prožívat, citově prožívat, čím žijeme.“ 
 
 Výstava Jiřího Kobra stejně jako Miloše Trýzny bude přístupná do 27. září. 
 
Pozvání do Peru (S. Fritz)  
 
 Představitelé města dostali začátkem září pozvání k návštěvě peruánského města 
Yurimaguas, které podle dostupných pramenů založil trutnovský  páter Samuel Fritz. 
Delegace Trutnova by měla uskutečnit návštěvu Peru v březnu 2002. 
 „Peruánští hostitelé uhradí pobyt, na nás je, abychom například sponzorsky zajistili 
úhradu letenek. Máme představu, aby v delegaci byl i odborník, který celou návštěvu dobře 
zdokumentuje. Jde o místo, kam se Češi jen tak nedostanou,“ uvedl starosta Trutnova 
Adamec. 
 Rada města se k pozvání postavila vstřícně. Jde o místo, které je vzhledem 
k historickým událostem pro Trutnovany významné i z pohledu prezentace města za mořem.  
I když není jasné, na jaké bázi by se realizovaly partnerské vztahy s peruánskou oblastí, je 
třeba brát celou záležitost nikoliv v krátkém časovém horizontu, ale do budoucna. Peruánské 
iniciátory pak pozve vedení Trutnova na oplátku do našeho města. 
 K Samueli Fritzovi se starosta Adamec dále vyjádřil, že je třeba lidem přiblížit město, 
kde velkou část svého života záslužně působil. Pamětní deska S. Fritze, odhalená na budově 
městské knihovny, má svou obdobu na náhorní plošině Peru u pramenů Amazonky. 
 
 



Výstava prací seniorů 
 
 Až do 7. září trvale výstava prací seniorů ze třinácti domovů důchodců ve vestibulu 
OkÚ. K vidění (i k obdivu) byly nejrůznější výšivky a ozdobné předměty a výtvory. 
 Uvedená výstava, nad níž převzal záštitu hejtman královéhradeckého kraje Pavel 
Bradík, byla pořádána v rámci Krkonošských  gerontologických dnů, které pořádali 
pracovníci Domova důchodců v Lamperticích. Součástí těchto dnů byly i sportovní hry 
seniorů. 
 
 Otevření základní školy v Komenského ulici (rekonstr. část) 6.9. 
 

     
 
 
Dny evropského dědictví 
 

     
 
 Dny evropského dědictví se uskutečnily i v Trutnově ve dnech 8. a 9. září. Co bylo 
letos jejich náplní? 
 I letos se město Trutnov připojilo k této celoevropské kulturní akci, která umožňuje 
navštívit zdarma v uvedené dva dny šestnáct vybraných památkových objektů a míst. Bližší 
informace o nich se dovědí návštěvníci přímo na místě z písemných materiálů a od průvodců. 
Tištěný výklad bude k dispozici v českém, německém, anglickém a polském jazyce. 
 Pro každý ročník Dnů evropského dědictví vyhlašuje Rada Evropy jedno společné 
celoevropské téma. Tím letošním je Evropa – společné dědictví. Národní témata v České 
republice jsou dvě: 
Krásy baroka – z této oblasti může Trutnov nabídnout sousoší sv. Jana Nepomuckého, pozdně 
barokní sousoší se sloupem Nejsvětější Trojice na Krakonošově náměstí, sousoší Svaté rodiny 



u kostela, Kostel Narození P. Marie, sv. Václava v H.S.M. a sv. Šimona u Judy ve Starém 
Rokytníku. 
Hasičské památky a historické tradice (v sobotu 8.9. od 13 do 17 hodin na Krakonošově 
náměstí). 
 
Nepřízeň počasí 
 
 Pečlivě připravené slavnostní zahájení (fanfáry, nástup členů KVH, projev starosty, 
vzpomínkový akt – natírání číslic pamětní desky, slavnostní salvy z historických zbraní  
a kulturní program) silně narušil déšť, liják. Negativně velmi ovlivnil návštěvnost památek  
a vynutil si přesun či zrušení některých doprovodných akcí, například i prohlídku 
Krakonošova náměstí a jeho okolí s průvodcem (historie a zajímavosti centra Trutnova). 
 
Zpřístupněné památky v Trutnově: 
Městská radnice. Haasův palác (ZUŠ – hudební vystoupení žáků). Kostel Narození P. Marie 
(varhanní koncert 8.9. od 13 a 16.30 hodin). Muzeum Podkrkonoší (výstava Svět dětí, stálé 
expozice). Galerie města Trutnova (výstava fotografií Jiřího Jahody, grafiky a maleb Jiřího 
Kobra, expozice z depozitáře). Národní dům (výstava městské kroniky a fotokroniky). 
Lokalita bývalé židovské synagogy stranou ulice Na Struze). Městský park (fontána s drakem, 
památník Uffo Horna, dále Divadlo Vratislava Barvy ze Lhoty, Melancholik Band a Vokální 
kvinteto, Chorea corcontica – za nepříznivého počasí v KSBM). Koncertní síň B. Martinů 
(plastiky a reliéfy s hudebními motivy O. Zoubka). Kaple sv. Jana Křtitele (Janská kaple). 
Památník generála Gablenze na vrchu Šibeník (hrobka generála, rozhledna, výstavka a ukázky 
historických zbraní (upomínka na židovský hřbitov, který stával v těchto místech). Městský 
hřbitov (kaple sv. Kříže, památník 41 židovských dívek z koncentračního tábora v Poříčí, 
cenné náhrobky ze 16.-18. století, arkády s hrobkami trutnovských továrníků, vzácné kované 
mřížoví). Kostel sv. Václava v HSM. Dělostřelecká tvrz Stachelberg v Babí (stálá expozice 
čs. pohraničního opevnění, model pevnostního opevnění Babí). Autobusové spojení 
z Trutnova a zpět zajišťuje společnost OSNADO. 
 Organizátoři zajistili (letos novinka) pro méně pohyblivé občany autobusovou dopravu 
na dvou trasách. První je určena těm, kteří mají zájem o vojenskou historii. Ty zaveze autobus 
od vlakového nádraží v 9.30 hodin na Babí. Po prohlídce tvrze pojedou do lokality Janského 
vrchu a Šibeníku. 
 Druhý autobus pojede od Staré radnice ve 13.30 hodin do Poříčí (kostel sv. Petra  
a Pavla), poté do Horního Starého Města (kostel sv. Václava), ukončení zájezdu  
u KS B. Martinů. 
 
 Součástí pěkně graficky provedeného programu Dny evropského dědictví je mapka  
se zakreslením všech památkových objektů a míst. 
 I letos přes nepříznivé počasí a přes některé organizační nedostatky (jarmark a poutí 
do svátku kultury působil více rušivě) projevili lidé o památky velký zájem. 
 Garantem Dnů evropského dědictví v Trutnově bylo město Trutnov, realizaci  
a program těchto svátků kultury zajistil obětavě Dům kultury Trutnov. 
 Zhodnocení akce Dny evropského dědictví 2001 viz 1. říjen na stránkách městské 
kroniky. 
 
Planý poplach (7.9.) 
 
 Den před zahájením Dnů evropského dědictví narušil klidný život Trutnova anonymní 
telefonát o uložení výbušniny v budově okresního soudu. 



 Smyšlená výbušnina narušila silně mj. i doprava v prostoru soudu v Nádražní ulici 
kolem osmé hodiny. Téměř na tři hodiny policie uzavřela okolí okresního soudu. Objížďka  
a hromadící se kolony aut jen zesilovaly v lidech pobouření, co si to dnes někteří 
nezodpovědní občané dovolují. 
 Přivolaný pyrotechnik ze Správy východočeského kraje P ČR Hradec Králové  
a několik desítek trutnovských policistů po prohledání budovy došli k závěru, že šlo o planý 
poplach. 
 
130. výročí provozu železnice Chlumec-St. Paka-Trutnov 
 

     
 
 8. září dojel také na hlavní nádraží v Trutnově parní vlak. Stalo se tak u příležitosti 
oslav 130. výročí provozu na kolejové trati Chlumec-Stará Paka-Trutnov. 
 Na nádraží byla připravena pro zájemce o železniční dopravu výstava hnacích vozidel 
a železničních mostů. Velký zájem byl mj. o parní lokomotivu z roku 1935, těžká 113 tun.  
Ta do Trutnova přivezla krátce před polednem na 300 cestujících zvláštního vlaku. 
 Lokomotiva má šestnáct set koňských sil a byla určena právě pro provoz  
na železničních tratích v horských podmínkách.  
 Kromě historické lokomotivy si mohli zájemci prohlédnout na trutnovském nádraží  
i současné stroje a vagóny. 
 Výstava železničních modelů v budově naproti soudu nabídla k vidění i zajímavé 
suvenýry s železničářskou tématikou, různé brožury a pohlednice. 
 
Nová poliklinika v Palackého ulici 
 
 Výstavba nové polikliniky přestavbou Masarykova domu v Palackého ulici má skluz. 
Došlo k němu proto, že musela být na budově neplánovaně kompletně opravena střecha. 
 „Město ještě drží část kauce, kterou společnost Nikos musela zaplatit. Vraceli jsme 
finanční prostředky přibližně ze čtyř milionů, postupně, jak společnost stavebně plnila, co 
slíbila. V závěru rekonstrukce se částka chýlí k jednomu milionu, který bude vyplacen až  
po kolaudaci stavby,“ připomněl jištění města vůči společnosti Nikos, s.r.o., starosta Trutnova 
Mgr. Ivan Adamec. 
 
Walter Elschek, první trutnovský profesionální tanečník 
 
 Walter Elschek po patnáctiletém působení v oblasti amatérského sportovního tance 
přestoupil do Profesionální Taneční Federace. Stal se v historii Trutnova poprvé 
profesionálním tanečníkem. 



 V současné době se věnuje výuce technik a přípravě sportovních tanečních párů 
z klubu Bene Dance Art Teamu. Je to sportovní taneční klub, který se zabývá výukou 
moderních, jazzových a společenských tanců, prvky baletu, standardními a 
latinskoamerickými tanci. 
 Uvedený trutnovský klub se stále rozšiřuje. Jeho taneční páry tančí třídy D,  
C a intenzivně se připravují k postupu do tříd vyšších. 
 Od roku 1999 byl klub pořadatelem několika soutěží ve sportovním tanci,  
např. Trutnov Open, Velká cena Krkonoš a East Bohemia Cup za účasti i zahraničních párů. 
 
Anti Society fest na dobročinné účely 
 
 Punkový Anti Society fest, který se konal v srpnu v přírodním areálu Bojiště, měl 
benefiční charakter – výtěžek byl stejně jako tři předchozí ročníky věnován na dobročinné 
účely. 
 Finanční dar ve výši 144 tisíc korun předali 13.9. v zasedací síni MěÚ pořadatelé Anti 
Society festu třem trutnovským organizacím. 70 tisíc obdržela obecně prospěšná společnost 
Most k životu (stará se o matky s dětmi, které se dostanou do nouzové situace), která využije 
peněz při dobudování suterénu svého objektu v Náchodské ulici – jde o zřízení prádelny  
a sušárny pro ubytované ženy. 
 40 tisíc korun bylo předáno Stacionáři pro oslabené a tělesně postižené děti – peníze 
pomohou při zlepšování vnitřních prostor stacionáře, při nákupu pomůcek, např. nových míčů 
do relaxačních bazénů. 
 34 tisíc korun šlo ve prospěch domova důchodců. (Dary osobně převzaly ředitelky 
uvedených zařízení – Marcela Heršálková, Renata Bezděková a Irena Vondráčková). 
 
Útok na Ameriku – teroristický útok 
 
 Manhattan, srdce New Yorku, připomíná město zničené válkou. Prach, doutnající 
trosky mrakodrapů, zoufalí lidé, záchranáři pátrající v ruinách po zasypaných lidech. 
 Po nárazu letounů unesených teroristy se v úterý 11. září po deváté hodině 
východoamerického času zřítily dvě věže Světového obchodního centra a později jedna 
budova v sousedství, kterou zachvátil požár od dopadajících trosek. 
 Dvacet minut po nárazu uneseného Boeingu 767 do severní věže mrakodrapu World 
Trade Center narazilo druhé unesené letadlo do jižní věže. Obě křídla jedné z nejvyšších 
budov světa o 150 patrech se po dvou hodinách zřítila k zemi a pohřbila kromě tisíců obětí 
v nich (mohlo tu pracovat na 50.000 osob) i bezpočet záchranářů a zdravotníků. Je to národní 
tragedie a s Amerikou cítí celý svět. 
 Naše vláda vyhlásila 14. září jako den státního smutku a vyzvala obyvatele ČR 
k uctění památky obětí třemi minutami ticha. Ve dvanáct hodin se rozezněly všechny sirény – 
státní vlajky na veřejných a úředních budovách budou viset po celý den jen napůl žerdi. 
 
Černá vlajka na Nové radnici 
 
 Solidaritu s Američany vyjádřila i trutnovská radnice vyvěšením černých praporů. 
Vzpomínkového aktu ve vestibulu Nové radnice se 14.9. v pravé poledne zúčastnili starosta 
města Trutnova Ivan Adamec, jeho zástupce Tomáš Hendrych a tajemník MěÚ Zdeněk 
Nýdrle. Zapálením svíce a minutou ticha uctili oběti teroristického útoku na New York.  
„To, co se stalo v Americe je bezprecedentní, jsou to nové dějiny světa. My jsme tímto chtěli 
vyjádřit poctu obětem útoku na Světové obchodní centrum a Pentagon,“ (na jeho budovu  
ve Washingtonu dopadl třetí teroristický letoun), uvedl trutnovský starosta. 



 
Soutěž Pes sympaťák 
 

     
 
 Soutěž o titul Pes sympaťák se uskutečnila 15. září v 15 hodin na Jiráskově náměstí. 
Proběhla za ideálního slunečného počasí za účasti dvacítky přihlášených psů, jejich majitelů  
a desítek diváků. Soutěž připravil už po osmé Dům kultury Trutnov spolu se psím salonem 
Hafoland. Teprve podruhé však proběhla venku – šest předchozích kol probíhalo v sále 
Národního domu. 
 Příležitost k soutěžení dostali všichni přihlášení psi bez ohledu na čistotu plemen, malí 
i velcí. 
 Zpestřením programu soutěže (zkouška poslušnosti, psí dovednosti) byla ukázka 
výcviku psů v podání trutnovských kynologů. 
 Všichni účastníci soutěže byli odměněni (košíček s kostičkami), vítěz dostal věnec 
vuřtů. V rámci soutěže se vybralo 530 Kč pro potřeby trutnovského útulku pro psy. 
 A výsledky soutěže? Podle diváků 1. Sára, 2. Lucy, 3. Miki. Podle odborné poroty  
1. Ňufka a Beruška, 2. Linda, 3. Matýsek, 4. Filip, 5. Jessie. 
 
Poslední číslo „Trutnovska“ 
 
 V polovině září vyšlo poslední číslo měsíčníku Trutnovsko. S jeho čtenáři se 
rozloučila redaktorka Marie Dufková, která velmi svědomitě a zasvěceně informovala občany 
o dění ve městě Trutnov. 
 „Děkuji proto těm, kteří nám zachovali přízeň, přicházeli s dobrými náměty i kritikou, 
novinám dokázali fandit a pomáhat. Svým přátelům, kteří naopak vůbec shovívaví nebyli,  
a dobře dělali, kolegyním, jež to s námi nějakou dobu obětavě „táhly.“ Fotografu Zdeňku 
Vojáčkovi za řadu hezkých snímků. Starostům a starostkám měst či obcí za dobrou spolupráci 
a vstřícnost … a spoustě dalších lidí. 
 Poděkovat bych také chtěla vydavateli Ivo Fišerovi, jednak s nápadem založení  
a vydávání novin přišel, jednak že mně umožnil, abych se na nich po tři roky podílela. Přeji 
hodně dobrých zpráv v životě.“ 
 
 
 
 
 
 



 
Výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků 
 

     
 

      
 
 Ve dnech 18.-30. září ožila trutnovská Stará radnice na Krakonošově náměstí výstavou 
prací členů Spolku podkrkonošských výtvarníků. 
 Téměř dvě desítky se jich tu sešly, aby představily díla široké škály tvůrčích směrů  
a zaměření – v zajímavé chaotické pospolitosti tu bylo mnohé vidět na plátně, ve dřevu, 
v kameni, ve tkanině i v kovu. 
 Na výstavě zaujaly především figurální dřevořezby Milana Pejhřimovského, barevné 
fotografické portréty Ctibora Košťála, kolorované dřevořezby  Jiřího Šedy, kresby Miloše 
Trýzny, velký obraz Vladimíra Součka, dřevěné figury Bohumila Sokola, práce Zdeny 
Bočarové a Ladislava Kosteleckého. 
 Výstava potrvá do konce měsíce. V následujícím se pak představí někteří členové 
spolku samostatnou výstavou – Vladimír Souček obrazy a fotografiemi v objektu bývalé 
samoobsluhy Horalka v Žižkově ulici, Bohumil Sokol a Ivan Knotek v Kulturním klubu 
v Malých Svatoňovicích. 
 Ve Staré radnici kromě uvedených vystavovali Radka Šimková, Eva Weberová, 
Roland Hantl, Eva Kešnerová, Daniel Mach, Ladislav Kopecký, Martin Kašpar, Jiří Šeda, 
Alena Rodrová a Waldemar Szauer.  
 
Klub Jóga 
 
 Od 17. září zorganizoval klub Jóga Trutnov cvičení pro začátečníky a pokročilé týdně 
v ZŠ R. Frimla, v ZŠ ve Školní ulici a v ZŠ Mládežnická v HSM. Jde o 32 lekcí, každá 
v rozsahu 1,5 hodiny. 
 



Rebels team 
 
 Při ZŠ v Mládežnické ulici vznikl oddíl akrobatického rokenrolu s označením Rebels 
team. Členy tohoto klubu se mohou zájemci stát na základě konkurzu 18.9. (Jsou připravena  
i rokenrolová taneční.) 
 
Rekonstrukce kostela v H. St. Městě 
 
 Stavební úpravy kostela sv. Václava v H. St. Městě rychle pokračují. Pracovníci 
Průmstavu Trutnov usilují nyní o odstranění vlhkosti, která hodně zavinila havarijní stav 
objektu. Sanační omítky byly provedeny do výše 3 m, zřizuje se nová elektroinstalace, 
renovuje malba. 
 Rekonstrukce kostela začala před prázdninami, s dokončením prací se počítá v říjnu. 
Na nákladech se podílí církev, trutnovský městský úřad a bývalí rodáci z Německa. 
Provedena musela být i statika kostela. (Kostel se připomíná roku 1313, prošel několikerou 
přestavbou.  
 V současné době se využívá kostel jen při pravidelných bohoslužbách a počítá se tu  
i s pořádáním různých kulturních akcí. 
 
Zkouška sirén 
 
 Dvouminutovým nepřerušovaným tónem se 19.9. rozezněly i v trutnovském okrese 
poplachové sirény. Jde o prověření provozuschopnosti a funkčnosti radiové sítě a prvků 
varování obyvatelstva. 
 
Zahájení provozu zimního stadionu 
 
 Od 20. září je zimní stadion v plném provozu. Pro bruslení veřejnosti jsou vyhrazeny 
dvouhodinové bloky. 
 
„Trutnovský podzim“ 
 

      
 
 Slavnosti komorní hudby Trutnovský podzim uspořádaly už po jedenadvacáté Dům 
kultury Trutnova a Nadace Bohuslava Martinů pod záštitou OkÚ a města Trutnov ve dnech 
21. září až 4. října. Dramaturg festivalu Mgr. Jan Páleníček, organizační zajištění Mgr. Zina 
Rýgrová, ředitelka DK. 



 V rámci 21. ročníku slavností komorní hudby se uskutečnila výstava obrazů ak. malíře 
Břetislava Janovského „Žena a hudba“ v Koncertní síni Bohuslava Martinů. Vernisáž výstavy 
se uskutečnila při zahajovacím koncertu Trutnovského podzimu 21.9. v 19.30 hodin, přátelské 
setkání s autorem a jeho obrazy 22.9. v 16.00 hodin. 
 
 Jaký byl program Trutnovského podzimu 2001? 
Pátek 21. září – Smetanovo trio, skladby Smetana, Janáček, Martinů, Dvořák. Začátek  
v 19.30 hodin v Koncertní síni B. Martinů. 
Neděle 23. září – Instrumentální soubor Variace a hosté Jana Štěpánková, Roman Janák  
a Jitka Čechová v 19.30 hod. v KSBM. 
Pondělí 24. září – Jan Holeňa – Violoncello a Jiří Holeňa – klavír. Program: Suk, Debussy  
a Martinů. Začátek v 9.00 a 11.00 hodin v KSBM. 
Úterý 25. září – Milan Burger – bas, Václav Loskot – klavír. Program: Janáček, Martinů, 
Dvořák, Smetana, Musorgskij, Čajkovskij. V 219.30 hod. KSBM. 
Čtvrtek 27. září – Igor Ardašev – klavírní recitál. Program: Dvořák, Suk, Martinů, 
Rachmaninov, Balakirev. Začátek v 19.30 hodin, KSBM. 
Sobota 29. září – Jupiter kvartet. Program: Mozart, Martinů, Dvořák. Začátek 19.30 hodin, 
Koncertní síň Boh. Martinů. 
Čtvrtek 4. října – Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice a sólisté. Program: 
Martinů, Brahms, Beethoven. Začátek v 19.30 hod., KSBM ne, velký sál Národního domu. 
Šestatřicetičlenný soubor diriguje Kanaďan Charles Olivieri-Munroe. 
 
 Při koncertě pro střední školy 24. září obdrží violoncellista Jan Holeňa od Společnosti 
Bohuslava Martinů Cenu za nejlepší interpretaci díla tohoto významného českého skladatele. 
 
Trutnovský podzim 2001 (katalog)  
 
 K jedenadvacátému ročníku Trutnovského podzimu připravil Dům kultury Trutnov 
reprezentativní katalog se zajímavými údaji o dosavadních ročnících Trutnovského podzimu, 
o provedených dílech Bohuslava Martinů, o účinkujících komorních souborech, orchestrech, 
dirigentech a sólistech a výstavách, dále s podrobnými údaji k jednotlivým koncertům 
letošních slavností komorní hudby. 
 V úvodním slovu katalogu Antonín Matzner, programový ředitel Pražského jara 
napsal: „Skutečnost, že letošním ročníkem vstupuje hudební festival Trutnovský podzim  
do třetí desítky let své existence, už sama o sobě cosi vypovídá. Předně můžeme i po letech 
ocenit nápad a prozíravost zakladatele této tradice prof. Josefa Páleníčka – učinit právě toto 
malebné město podkrkonošské pahorkatiny dějištěm každoročních hudebních setkání, která  
se pro jeho obyvatele i příchozí návštěvníky odjinud stala vítanými kulturními svátky. 
Přirozeně, že takový nápad musel mít především odezvu mezi místními, v dlouholeté  
a pečlivě udržované tradici zdejšího domácího hudebního života, ve schopnostech místních 
pořadatelů a v kultivovaném hudbymilovném obecenstvu, které po celá ta léta poskytuje 
festivalu vpravdě vděčné zázemí. 
 Více než nosnou se ovšem ukázala také samotná programová idea Trutnovského 
podzimu coby místa, v němž někdejší důvěrný přítel, znalec a oddaný propagátor díla 
Bohuslava Martinů – prof. Josef Páleníček začal cílevědomě pěstovat martinůovskou tradici. 
 V širokém repertoárovém průřezu z Mistrova díla poskytují jednotlivé festivalové 
ročníky příležitost k seznámení s jeho národními kořeny protkanou hudbou, přestože většina 
skladeb Martinů vznikala daleko od jeho milovaného domova. Jestliže i při opakovaném 
poslechu zůstávají mnohé z těchto skladeb stálým lákadlem pro posluchače, je to dáno jednak 



významovou mnohovrstevností a citovou hloubkou hudby Martinů, jednak obezřetným 
výběrem interpretů, tvořících rovněž už tradičně ozdobu Trutnovských podzimů. 
 
 Dovolte mi popřát všem, kteří v nadcházejících dvou týdnech vystoupí  
na Trutnovském podzimu 2001, soustředěné umělecké výkony a posluchačům množství 
krásných hudebních zážitků.“ (Všechny koncerty Trutnovského podzimu 2001 byly 
vyprodány.) 
 Na realizaci festivalu přispěly ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí, Infineon Technologies 
s.r.o., Trutnov, ING Real Estate, Komerční banka, a.s., Siemens-Nízkonapěťová spínací 
technika s.r.o., Skip Hardware, s.r.o., Společnost Horní Labe, Tyco Electronics EC Trutnov, 
s.r.o., ZPA CZ, s.r.o., Trutnov. Fotodokumentaci festivalu provedl Milan Lhoták, ladění  
a přípravu klavíru Antonín Krbílek.  
 
Výroční střelba Klubu vojenské historie 
 
 Na 22. září připravil Klub vojenské historie Trutnov na myslivecké  střelnici v Babí 
velké střelecké klání. Od 8 hodin se soutěžilo v těchto disciplinách: Cena sponzorů – 
malovaný terč. Akustický terč - puška.  Střelba na sklopné prase. Střelba ku ptáku – puška. 
Pistolový souboj. Střelba na malovaný terč – libovolná zbraň. 
 
Výstava „Svět hraček“ 
 
 Do 23. září probíhala v Muzeu Podkrkonoší zajímavá výstava, která nás vracela  
do doby dětství – „Svět hraček.“ Exponáty jsou ze sbírek muzea. „Jde o poměrně mladý 
soubor, který začala shromažďovat správkyně depozitáře Marcela Orzáková  a v současné 
době čítá už několik set exponátů,“ uvádí ředitelka trutnovského muzea Milada Ryšánková. 
 
Klub seniorů – basketbalistky M. Hartigová a M. Uhrová 
 
 Ve středu 26. září se sešli členové Klubu seniorů s mistryněmi světa, 
s basketbalistkami Michaelou Hartigovou a Michaelou Uhrovou. S nimi přišel i prezident 
trutnovského BK Tomáš Hendrych. V živé besedě vyjádřili přítomní senioři poděkování 
oběma hráčkám za vzornou reprezentaci města i ČR při basketbalovém juniorském 
mistrovství světa, na kterém jako členky reprezentačního družstva získaly zlaté medaile. 
 Dalším hostem KS byla Andrea Špeldová, která v červenci zvítězila v televizní 
zpěvácké soutěži DO-RE-MI. Je studentkou SZŠ. Mezi seniory přišla i se spolužákem, který 
ji s kytarou doprovázel při zpívání v klubu. I ta sdělila hodně zajímavého ze zákulisí televizní 
soutěže. Na dotaz, jak přijali její úspěch spolužáci, odpověděla s jistým zklamáním: „Když 
budu upřímná, tak vlastně nijak. Cítila jsem jen závist, což mne docela mrzelo.“ 
 
 Úspěch trutnovských basketbalových juniorek ocenil zvláštním přijetím 26. září  
i starosta města Mgr. Ivan Adamec a následující den v Praze předseda Poslanecké sněmovny 
Václav Klaus. 
 Týž den uspořádalo zájezd do parlamentu Sdružení zdravotně postižených Trutnov. 
 
 
 
 
 



Výstava hub 
 

     
 
 Ve dnech 25.-27. září se konala ve výstavních prostorách MěÚ tradiční výstava hub. 
Před jejím konáním se letos podařilo na rozdíl od loňského roku, který poznamenal 
nedostatek podzimních hub, což vedlo ke zrušení výstavy, nasbírat přes dvě stovky různých 
druhů. 
 Letošní sezónu hodnotí předseda trutnovských mykologů Stanislav Křovina jako 
hodně nevyzpytatelnou. Pravé hřiby začaly růst již v květnu a rostly po celý rok. Vzhledem 
k dlouhotrvajícím dešťům byly však houby značně zmáčené. Řada vyloženě podzimních hub, 
např. václavky, zcela chyběla.  
 V současné době má mykologický kroužek, který výstavu uspořádal, jen třicet členů. 
A chybějí především mladí lidé. Přitom je znalost hub důležitá. Sbírá je skoro každý  
a při konzumaci pak hodně riskuje právě pro jejich neznalost. Jejich ochutnávání za syrova 
není vůbec zárukou nejedovatosti. Ty nejvíc jedovaté nemají žádnou chuť, nepálí, neštípou. 
 
Superkros Za tratí 
 
 Poslední letošní superkros na závodišti Za tratí se jel 29. září. Závodilo se v pěti 
kategoriích. Po skončení závodů jsou naplánovány ukázky freestylu na motocyklech. 
 
Srdíčkový den 
 
 Na požádání občanského  sdružení Život dětem se ochotně zapojili do prodeje 
symbolů žlutého srdíčka studenti SZŠ v Trutnově. Podařilo se jich občanům rozprodat všech 
přidělených 1500. 
 „Žáci převážně druhých a třetích ročníků se do akce zapojili velmi aktivně a s chutí. 
Během dne se setkávali s různými reakcemi lidí, ale odmítavých bylo opravdu málo,“ 
hodnotila tuto charitativní akci odb. učitelka školy Jana Trejbalová. 
 Vybraných 32.000 Kč šlo na výstavbu nové transplantační jednotky kostní dřeně  
pro děti nemocné leukemií ve Fakultní nemocnici Motol. 
 Druhý republikový srdíčkový den se i díky trutnovským studentkám vydařil. 
 
Matriční události 
 
 V září se v Trutnově narodilo 67 dětí, z toho bylo 22 trutnovských (13 chlapců  
a 9 děvčat). Bylo uzavřeno 22 sňatků, z toho byly 3 delegované z jiných matričních obvodů. 
 V září zemřelo v Trutnově 37 lidí, z toho bylo 19 našich spoluobčanů (9 mužů  



a 10 žen). 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích  
25 spoluobčanů s malým dárkem. 
 
Psychosociální poradna 
 
 Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí umožnila v Trutnově zřízení 
psychosociální poradny. Ta poskytuje pomoc ženám, které jsou ubytovány v azylových 
bytech Mostu životu , nezaměstnaným, ale i ostatním občanům. 
 Odborní pracovníci poskytují poradenství pravidelně v úterý odpoledne nebo kdykoliv 
po předchozí telefonické domluvě. Poskytované služby v oblasti psychologické a sociální jsou 
bezplatné. 
 Poradna je umístěna v objektu společnosti Most k životu. 
 
Členka ZM Jitka Vostrovská 
 
 V zářijovém čísle Radničních listů se představila členka zastupitelstva paní Jitka 
Vostrovská – v tomto orgánu působí již v druhém volebním období. Svou prací chce přispět 
k rozkvětu Trutnova, k zlepšení životních podmínek občanů se zaměřením na mladé rodiny 
s dětmi, na starší občany žijící pouze ze svých důchodů a na nezaměstnané. 
 „Problémů je mnoho, nelze ustrnout při dílčím úspěchu ani neúspěchu. Trutnov je 
krásné město a je naše, podle toho se k němu musíme chovat.“ 
 
Deset let MŠ v Dlouhé ulici 
 
 Koncem září oslavila mateřská škola v Dlouhé ulici Trutnov 2 své desáté narozeniny. 
Ve Dnech otevřených dveří navštívily školku četní rodiče s dětmi, starosta Mgr. Adamec, 
pracovníci komunálního odboru města se svým vedoucím, aby poděkovali celému kolektivu 
MŠ v čele s ředitelkou Danou Faltovou za dosavadní práci. 
 
Nezaměstnanost v září 
 
 Situace nezaměstnanosti v trutnovském okrese nezaznamenala podle údajů Úřadu 
práce žádné výraznější změny oproti předcházejícímu období. Práci hledalo 4059 osob  
(6,74 % ekonomicky aktivního obyvatelstva). Podporu pobírala téměř polovina žadatelů  
a za devět měsíců letošního roku bylo v okrese na hmotném zabezpečení vyplaceno více než 
42 milionů korun. 
 Ve stejném období loňského roku činila nezaměstnanost 6,25 %. Nejvýraznější posun 
ve statistických údajích zaznamenal počet hlášených volných pracovních míst, kterých v září 
oproti srpnu ubylo téměř o 17 %. Na jednu pracovní nabídku připadá 4,5 uchazeče. 
 Okresní město Trutnov vykazuje nezaměstnanost 7,25 %. Výraznější vzestup 
nezaměstnanosti je očekáván v říjnu vzhledem k propouštění z trutnovského závodu Infineon. 
 
 Při vyhledávání zaměstnání mohou zájemci využívat dotykový informační panel 
v prostorách Úřadu práce Trutnov v budově OkÚ, který jim poskytne přehled volných míst. 
 
  
 
 



Kam v Trutnově v říjnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti nabízí zářijové 
vydání Radničních listů. 
Výstavy: 
1.-31.10. Jiří Zounar – fotografie. Krásy podzimní a zimní přírody. Kino Vesmír. 
3.-26.10. Jiří Jahoda – Fotografie. Výběr z díla 1974-2001. Galerie města Trutnova. 
Ostatní pořady: 
3.10. Autogramiáda knihy „Svítání v duši Břetislava Kafky-zpráva o životě.“ Při této 
příležitosti bude možné knihu zakoupit v Půjčovně knih rozvoje ducha a zdraví. 
Autogramiáda se uskuteční v Country clubu Bonanza. Knihu budou kromě autora Jaroslava 
Hofmana podepisovat potomci Břetislava Kafky a autor ilustrací Josef Vik. Pořadatel: DK. 
Klub Nivy v 17 h. 
3.10. Klavírní koncert. Večer klasických sonát (L. van Beethoven: Sonáta G-dur, opus 79),  
J. Haydn: Sonáta C-dur, Hob. 35). Účinkuje  František Jirka. Pořadatel firma CMS, a.s., 
Trutnov. Hotel Bohemia Trutnov v 19.00 hodin. 
4.10. Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice. Závěrečný koncert Trutnovského 
podzimu. Sólisté: Pavel Šporcl-housle, Jiří Bárta-violoncello. Program: Martinů, Brahms, 
Beethoven. Národní dům v 19.30 hodin. Vstupné 70 Kč, děti a studenti 35 Kč. 
6.10. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořadatel: Klub filatelistů Trutnov. Klub 
důchodců Nivy, 7.00-11.00 hodin. 
8.10. Akademie třetího věku. Doc. Dr. Frant. Nesejt, CSc.: Francouzský impresionismus. 
Pořadatel: ČČK a DK Trutnov. Malý sál Nár. domů, od 14.30 hod. 
8.10. Budhismus na Západě. Přednáška Jakuba Kadlece. Pořadatel: Meditační skupina 
Diamantové cesty buddhismu. Klub Nivy v 18.00 hodin. 
8.10. Ing. Miloš Zemek: Madeira. Cestopisné vyprávění s diapozitivy. Pořadatel DK Trutnov. 
Malý sál Nár. domu v 19.00 hodin. Vstupné 35 Kč. 
10.10. Životní příběhy Jiřího Krampola. Zábavný pořad s Jiřím Kramolem, Radimem Uzlem  
a Michalem Herzánem. Pořadatel: DK Trutnov, Národní dům v 19.30 hodin. Vstupné 155, 
140 a 125 Kč. 
11.10. Varhanní koncert. Koncert v rámci 5. Orlicko-kladského varhanního festivalu. 
Účinkuje Michal Novenko. Pořadatel DK Trutnov a město Trutnov. Kostel Narození P. Marie 
v 19.30 hodin. Vstupné 40 Kč. 
11.10. Rajčatům se letos nedaří. Divadelní předplatné. Národní dům v 19.30 hod. 
13.10. Drakiáda. Soutěž. Pořadatel: DK Trutnov. Červený kopec od 14.00 hodin. 
 

     
 
18.10. Podskalák. Opera, v hlavní roli Josef Zíma. Pořadatel: DK Trutnov. Národní dům 
v 19.30 hodin. Vstupné 160, 140 a 120 Kč. 
19.10. Podzimní country večer, kterým provází Star West, hraje Pěna. Pořadatel: Country 
Dancing Club Star West. Nár. dům ve 20.00 hod., 50 Kč. 



21.10. O chytré kmotře Lišce. Sedmikráska – cyklus pohádek pro děti. Pořadatel: DK 
Trutnov. Kino Vesmír v 15.00 hodin. Vstupné děti 20, ostatní 30 Kč. 
22.10. Čarodějná krčma. Pořad pro MŠ a 1. tř. ZŠ. Pořadatel: DK Trutnov, kino Vesmír,  
8.30 a 10.00 hodin. Vstupné 20 Kč. 
22.10. Akademie třetího věku. Prof. PhDr. Zdeněk Macek, CSc.: 20. léta v evropských  
a československých dějinách. Pořadatel: ČČK a DK. ND ve 14.30 h. 
24.10. Módní přehlídka. Setkání s módou. Pořadatel: DK Trutnov. Národní dům  
v 19.00 hodin. Vstupné 70 Kč. 
 

     
 
31.10. Čechomor. Koncert Českomoravské hudební společnosti. Pořadatel: DK Trutnov, 
Národní dům v 19.30 hodin. Vstupné 195 Kč. 
 
Kruh přátel hudby 
 
 Kruh přátel hudby připravil pro sezónu 2001-2002 řadu hodnotných koncertů s jednou 
změnou: Předplatné se od letošního podzimu mění z kalendářního na sezónní. Abonentní 
cyklus bude zahájen v listopadu 2001 a potrvá do dubna 2002. 
 Zahájení v listopadu připadne Monice Knoblochové (cembalo) a Petru Wagnerovi 
(viola da gamba). Knoblochová je laureátkou cembalové soutěže Pražského jara a držitelkou 
Ceny Bohuslava Martinů ta nejlepší interpretaci Martinů Koncertu pro cembalo a malý 
orchestr. Petr Wagner pravidelně vystupuje se soubory staré hudby. Je zakladatelem  
a uměleckým vedoucím souboru starých nástrojů Ensemble Tourbillon.  
 V prosinci se představí chrámovým koncertem Vánoční legenda kvarteto lesních rohů 
Corni di Praga – tvoří ho členové Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. 
 V lednu se uskuteční koncert Pentium kvarteta, které je absolutním vítězem soutěže 
smyčcových kvartet roku 1999 v Hradci nad Moravicí. 
 V únoru je na programu kvarteto Ensemble Martinů, založené v roce 1978.  
Po přerušení obnovilo koncertní činnost v roce 1993. 
 Brněnský vokální soubor Societas incognitorum (Kateřina Macháčková-cantus, Yvetta 
Fendrichová-cantus, Daniela Čermáková-altus, Eduard Tomaštík-tenor, Miroslav Hromádka-
bassus) vystoupí v březnu a nabídne posluchačům Janovy Pašije Heinricha Schűtze.  
 V dubnu vrcholí abonentní cyklus recitálovým repertoárem violisty Lubomíra Malého, 
kterého doprovodí na klavír Jan Niederle. Koncert zahrnuje stěžejní díla české i světové 
violové literatury od barokních mistrů až po současné skladatele. Lubomír Malý hraje  
na velmi vzácný nástroj A. Gragnani z roku 1786. 
 

Cena předplatného je pro studenty 230 Kč, pro ostatní 350 Kč. Prodej abonentek  
od 1.11. v recepci Národního domu. 



 
Prohlídku Janské kaple a Památníku generála Gablenze připravil s odborným 

výkladem Klub vojenské historie ve dnech 13. a 14. října v době od 10.00 do 12.00  
a od 13.00 do 17.00 hodin. 

 
Filmová představení i v říjnu nabízí kino Vesmír. Vstupné od 50 do 70 Kč. Prodej  

a předprodej vstupenek v pokladně kina. 
 

Dny evropského dědictví - zhodnocení 
 
 Zhodnocení Dnů evropského dědictví 2001 v Trutnově provedla 1. října ředitelka 
Domu kultury Trutnov Mgr. Zina Rýgrová na schůzce těch, kteří se na akci podíleli  
a za účasti místostarostky Ing. Horynové.  
Návštěvnost: 
Radnice 207. Haasův palác 328. Kostel Narození P. Marie 398. Muzeum Podkrkonoší 837. 
Galerie města 422. Národní dům 107. Bývalá synagoga 100. Městský park 250. Koncertní síň 
B. Martinů 163. Janská kaple 458. Gablenz 380. Památník židovským obětem 60. Městský 
hřbitov 120. Kostel sv. Petra a Pavla 80. Kostel sv. Václava 100. Stachelberg 290. Celkem 
4.300 návštěvníků. 
 
 Při doprovodných programech bylo přítomno při slavnostním zahájení  
na Krakonošově náměstí 40 osob, při prohlídce náměstí s průvodcem 40, na jarmarku  
na 2000 osob. 
 
 Samostatně vypraveného autobusu využilo 8.9. na 1. trase (Stachelberg) 35, na 2. trase 
(kostely) 13 zájemců. 
 Koordinační komise měla 16 členů. Průvodcovskou službu zajišťovalo v jednotlivých 
památkových lokalitách 43 osob. Organizačních pracovníků bylo 20. Účinkujících  
při doprovodných programech bylo 97. 
 Celou akci negativně ovlivnilo velmi nepříznivé počasí, a to jak z hlediska 
návštěvnosti památek, tak i v účasti na doprovodných akcích. Platilo to o slavnostním 
zahájení, o ukázkách hasičské techniky (zrušeno), o prohlídce s průvodcem. Pro nepřízeň 
počasí nemohla být realizována většina ukázek řemesel při jarmarku. Probíhal spíše jen prodej 
rukodělných výrobků. Kulturní program při jarmarku byl dodržen a byl příznivě přijat. 
Celkově však z hlediska organizačně-provozního není vhodné termínově spojovat jarmark  
se Dny evropského dědictví. 
 
 A hodnocení jednotlivých objektů? Výstavce hasičské techniky chyběl odborný 
výklad. Haasův palác: příjemná atmosféra s vystoupením žáků ZUŠ. Kostel Narození  
P. Marie: kladně hodnocen varhanní koncert Martina Matysky. Žádost návštěvníků  
o zpřístupnění věže a podrobnější popis kostela. Muzeum Podkrkonoší Trutnov: zájem  
o expozici války 1866 a o výstavu Svět hraček. Galerie města Trutnova: místo fotografií 
Jiřího Jahody výstava obrazů a kreseb Miloše Trýzny. Nár. dům: Taneční ukázky Bene Dance 
Art Team upoutaly. Výstavu kronik třeba vrátit na Starou radnici. Městský park: Uskutečnil 
se (pro nečas) jen Koncert na schodech (Chorea corcontica). Pohádka Divadla V. Barvy a 
koncert Melancholik bandu přemístěny do KSBM. Prohlídku parku třeba zajistit rozvrhem. 
Janská kaple a Gablenz program bez závad. Městský hřbitov: nutno zpřístupnit celou kapli. 
Kostel sv. Petra a Pavla: zájem zvýšil jen koncert J. Moravcová – varhany, Z. Műllerová – 
housle. Kostel sv. Václava: Stavební práce znemožnily prohlídku kostela. Stachelberg: 
tradičně vše v pořádku. 



 Celkově: ve všech lokalitách kromě synagogy, žid. Památníku a kostela sv. Václava 
byli průvodci. V uvedených třech lokalitách byly panely s informativním výkladem.  
Na hřbitově panel s plánkem hřbitova. Průvodci měli i tištěné výklady v angličtině, němčině  
a polštině, dále prodejní materiály (katalogy, pohlednice). Publicita DED byla větší než loni. 
V příštím roce bude třeba více zapojit Turistické informační centrum (TIC). Snížený zájem 
ovlivnilo letos nejen počasí, ale už i seznámení se s objekty v předchozích letech. V roce 2002 
by se měl počet otevřených památek omezit. 
 Náklady spojené s letošními Dny evropského dědictví činily kolem 70.000 Kč. 
 
Výstava fotografií Jiřího Jahody (Galerie města Trutnova) 
 

     
 
 2. října byla zahájena v Galerii města Trutnova výstavu fotografií Jiřího Jahody – 
výběr prací z let 1974-2001. 
 Po patnácti letech od své poslední výstavy v Trutnově představil dnes už renomovaný 
fotograf své práce od amatérské, ale už oceňované tvorby až po současné profesionální. 
Výstavu uvedl ak. malíř Jan Měšťan.  
 Jiří Jahoda je trutnovský rodák – 23.7.1948. Vyučil se v Krkonošských papírnách. 
Školu výtvarné fotografie absolvoval v Brně. Profesionálně se věnuje fotografii od roku 1984. 
Samostatně vystavoval od roku 1974 v Trutnově, Hradci Králové, v Praze, ale také ve Francii 
v Coa la Foret. Kolektivně v řadě dalších měst a zemí (Jugoslávie, Brazílie, Japonsko) s řadou 
ocenění. 
 Fotografie Jiřího Jahody se nesnaží nic popisovat. Už na těch prvních – ještě 
reportážních, např. fotografiích cikánů – je oceňována snaha vypovídat o tom, co je  
za viděnou skutečností. Pozdější inscenované fotografie ovlivněné do jisté míry  
i konceptuálními tendencemi, se pak přihlásily k imaginativnímu vidění, vlastnímu českému 
výtvarnému umění už od 30. let 20. století. 
 Vybrat ucelenou kolekci prací z období tří desítek let nebylo vůbec snadné. Najdeme 
tu – v omezeném prostoru – fragmenty cyklů či souborů mnoha oborů, kterým se Jahoda 
věnoval – zátiší, detaily, experiment s třetím rozměrem, černobílé reportáže, komerční 
fotografie. 
 Fotografie starých předmětů běžné lidské potřeby dávají schopností fotografa těmto 
věcem nový život a smysl. Jsou to např. (zobrazeny na pozvánce) staré boty, které kdysi 
horolezec Šmíd nalezl vysoko v horách v ledovci. Jahoda je několikrát fotografoval  
a po tragickém Šmídově úmrtí mu zůstaly. „Stále se k nim vracím. Když mám tu správnou 
náladu, fotím je v nejrůznějších pozicích a prostředí.“ 
 Zajímavá a hodnotná fotovýstava Jiřího Jahody (pracuje i jako nápaditý grafik) potrvá 
do 26. října. 
 



 Ještě jednu zvláštnost výstava fotografií Jiřího Jahody městu přinesla. Proběhla 
(vernisáž) za pěkného počasí netradičně na terase za galerií. Vystoupil na ní v Trutnově 
známý Američan muzikant Ramblin Rex. 
 
Nové ošacovací středisko ČČK 
 
 Od počátku října je otevřeno v přízemí bývalé trutnovské polikliniky nově zřízené 
ošacovací středisko oblastního spolku ČČK každý všední den od 10 do 16 hodin. Lidé, kteří 
chtějí poskytnout Červenému kříži přebytečné oblečení, mohou tak učinit osobně nebo 
domluvit telefonicky jeho odvoz přímo od dárce. 
 
Kruhový objezd u Hypernovy 
 

      
 
 Před dokončením je nový kruhový objezd na Horním Předměstí u supermarketu 
Hypernova na Krkonošské ulici. Zdobit (i osvěžovat) ho bude okrasná stříkající fontána. 
 
 Odchovankyně taneční školy Extra mix (Elschek st.) Tereza Janoušková obsadila  
se svým partnerem Michalem Husákem na mezinárodní taneční soutěži Dance sport 2001 
v Kanadě třetí místo v latinsko-amerických tancích a druhé místo ve standardních tancích. 
 Centrum sportovního tance, vedené W. Elschekem jr., zahájilo 3.10. rytmickou  
a pohybovou přípravu. Vyučovat se tu budou jazzové tance, standardní a lat. amer. tance, dále 
i prvky baletu. Velké úspěchy zaznamenal taneční pár z Bene Dance Teamu M. Kašparová  
a R. Šreiber.  
 Velká akce čeká tanečníky 10.11. – Velká cena Krkonoš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autogramiáda knihy J. Hofmana o Břet. Kafkovi 
 

     
 
 Zajímavá autogramiáda se uskutečnila 3. října v 17 hodin v Kulturním klubu Nivy. 
Biografii významného červenokosteleckého léčitele Břetislava Kafky sepsal v knize „Svítání 
v duši Břetislava Kafky – zpráva o životě“ trutnovský Jaroslav Hofman. 
 Kniha o Bř. Kafkovi vychází půl roku po vydání Hofmanovy knihy „Zpráva o léčiteli 
z Batňovic.“ 
 „K rozhodnutí zdokumentovat život a dílo proslulého hymnologa a experimentátora 
jsem dospěl po letech záměrného studia celého jeho díla. Příležitost mi byla poskytnuta 
přípravou a novým uspořádáním tří Kafkových knih – Nové základy experimentální 
psychologie, kultura rozumu a vůle, Parapsychologie) a jejich doplněním o dosud 
nezveřejněné změny, doplňky a nové výsledky experimentů, na kterých autor pracoval 
v dobách zákazu publikační činnosti až do své smrti v roce 1967,“ uvádí v předmluvě knihy  
J. Hofman. 
 Čtenáře zaujmou v nové knize o Bř. Kafkovi svědectví, vyznání a posudky lidí, kteří 
jsou světovými odborníky v psychologických vědách. 
 V kapitole Historiografické střípky překvapuje mj. sdělení, že mistra Kafku 
navštěvoval také spisovatel Karel Čapek a ze vzájemných kontaktů čerpal ve svém díle 
Povídky z jedné a druhé kapsy. Zajímavá je i kapitola Svědectví Kafkových současníků. 
 Besedy o Břetislavu Kafkovi se zúčastnili v Country clubu Bonanza i členové jeho 
rodiny – jeho dcera Filomena Langrová, snacha Radmila Kafková a vnuci Břetislav Kafka  
a Miroslav Langr. 
 
 O trutnovském autorovi Jaroslavu Hofmanovi promluvila zasvěceně ředitelka Domu 
kultury Mgr. Zina Rýgrová. Osobně mu pak poblahopřáli trutnovský starosta Mgr. Ivan 
Adamec, senátor ing. Vlastimil Šubrt a četní hosté, jeho přátelé. (Mezi nimi byli i manželé 
Justovi, kteří Břetislava Kafku osobně znali – jsou také červenokostelečtí rodáci.) 
 Knihu „Svítání v duši Břetislava Kafky“ podepisovali i autor ilustrací Josef Vik, 
potomci Břetislava Kafky a řada autorů vzpomínek na něho (Dr. Janeček). 
 
Most v Lomní 
 
 V říjnu rychle pokračují práce na novém mostu přes Úpu v Lomní ulici. Konstrukce 
mostu je hotova, upravují se navazující chodníky a komunikace. Do Kacířského potoka se 
svádějí povrchové vody z ploch parkovišť,“ které budou vedeny přes ropný odlučovač látek, 
uvedl pracovník Jiří Hýbl z ORM MěÚ. Kromě parkovišť se budují u mostu i zálivy  
pro zastávky MHD. 



Masarykův dům 
 
 Pro nečekanou nutnou opravu střechy Masarykova domu v Palackého ulici (buduje  
se tu moderní poliklinika) se rekonstrukce objektu protáhne – asi do konce roku. 
 
Tisková konference 4.10. 
 
 Na tiskové konferenci 4.10. informoval starosta Adamec o městských financích,  
o auditorském hodnocení, ratingu, o situaci v Infineonu, o situaci v kulturních zařízeních  
a o životě města. 
 Úkolem současné vládnoucí garnitury v Trutnově je připravit novou koncepci 
kulturních zařízení. Výsledky zpracované studie (první části) – Trutnov potřebuje nové 
divadlo – se zabývá ustavená komise. 
 Druhá část studie se zabývá možnostmi, jak by se daly lépe využít dosavadní prostory 
ke kulturním účelům, dojde-li ke stavbě nového kulturního objektu. Národní dům by se dal 
využít k původním besedním a spolkovým účelům a k plesům. 
 Výstavba nového divadla není ani tak záležitostí financí na jeho výstavbu,  
ale především nad budoucím financováním náročného dalšího provozu. 
 
Výstava Ivana Marka (Muzeum Podkrkonoší) 
 
 Výstavu barevných fotografií „Rozházené vzpomínky Ivana Marka“ připravilo 
Muzeum Podkrkonoší Trutnov ve dnech 4.-28. října. 
 Ivan Marek se narodil 4.1.1952 v Praze, vyučil se jako kamerový mechanik, 
vystudoval gymnázium a FAMU (filmový a televizní obraz r. 83). Měl už řadu samostatných 
výstav, působil jako kameraman v „Krátkém filmu Praha.“ Nyní externě pracuje pro ČT  
a pro Bavorskou televizi. 
 Na pozvánce k výstavě autor mj. uvádí: „Tyto fotografické vzpomínky jsem se 
rozhodl sestavit, když jsem ležel na zádech a pozoroval hvězdy. Žluté listy javorů se snášely 
na mou hlavu a připomínaly mi ruce mé babičky a otce, a vypadaly jako starý papír. Vždycky 
jsem slýchával, že než člověk umře, proběhne mu hlavou celý život. Má vteřina se zastavila  
a pak se opět rozběhla a běží, běží do nekonečna, jako celé moře času. 
 A já si ležím uprostřed louky a vzpomínám na dávno mrtvou babičku, maminku  
a otce, vzpomínám na své lásky, co odvál čas, na kamarády, kteří už odešli, na rozházené 
kostičky mých dětí, které si už nehrají. 
 Vzpomínám na nemoc, co se přišla posadit na mou židli, aby si krátce odpočinula. 
 Ale je těžké se zlobit, když je na světě tolik krásy, co plní mé srdce jako balónek, který 
letí vzduchem nabitým elektřinou. Ten balónek mých předků mi létá kolem hlavy, jako by si 
chtěl se mnou hrát…“ 
 „Těch pár barevných listů je opatřeno texty, které spíše naznačují. Nezáleží přece ani 
tolik na rytmu a rýmu. Žádná psaná poetika nedává odpověď na pocitový hlad a žízeň, kterou 
v sobě tak často máme.“ 
 
Klub filatelistů 
 
 Na oblastní výměnné schůzce v klubu Na Nivách se 6.10. sešli sběratelé známek  
a starých pohlednic. Sběratelské aktivity jsou však velmi rozmanité. Příležitost k výměnám  
i koupi dává jim trutnovský Klub filatelistů vedený Pavlem Janatou. 
 Trutnovští sběratelé známek a cenin se v říjnu sejdou znovu (20.10.) v malém sále 
MěÚ při tradiční aukci. 



Setkání občanů s představiteli města 
 
 V soboru dopoledne 6. října měli občané Trutnova možnost sejít se na Krakonošově 
náměstí s představiteli města a zeptat se jich, co je zajímá. Celou hodinu pak starosta Adamec 
a jeho zástupce Hendrych zodpovídali řadu dotazů o kapacitě letního koupaliště –  
o rozšiřování vodní plochy se nauvažuje. „Provoz zařízení je třeba dotovat. Kdybychom zde 
měli padesátimetrový bazén a nikoliv pětadvacítku, určitě by vstupné muselo být mnohem 
vyšší než dnes,“ uvedl starosta. Mladí lidé se zajímali např. o byty. „V Trutnově se byty staví, 
v současné době je volných asi deset jednotek v H. St. Městě, které jsou budovány se státní 
dotací. Samozřejmě, že v dnešní době musejí i mladí lidé počítat s investicemi do bydlení  
a na realizaci se finančně podílet. Veškeré informace získají v inforecepci městského úřadu,“ 
odpověděl starosta. 
 Občany zajímala i budoucí výstavba divadla, úvahy o kasinu, dálnici, o zřízení 
rockového klubu. 
 Tuto akci – setkání občanů s představiteli města – pořádalo Radio Černá Hora. 
 
Stanislav Suchý – „Znáte sami sebe?“ 
 
 Uspořádání semináře s problematikou, jak se v sobě vyznat, jak pochopit vlastní 
chování o chování bližních, proč jsme právě takoví, jací jsme připravuje  na 25.11. v Klubu 
Nivy lektor Stanislav Suchý. Ovšem jen za předpokladu dostatečného počtu zájemců. 
 
 V rámci Týdne knihoven od 8.10. poskytne trutnovská městská knihovna čtenářům 
řadu výhod – možnost přihlášky do knihovny bez  zaplacení členského příspěvku, opožděné 
vrácení knih bez sankčního poplatku, bezplatné vyzkoušení práce s internetem v oddělení 
studovny a čítárny, předvedení práce  počítačem při vyhledávání knih. 
 Městská knihovna nabízí všem občanům v Týdnu knihoven možnost prohlídky 
rekonstruovaného zařízení a využití zvýhodněných služeb. 
 
„Bomba“  ve SOU Volanovská 
 
 V pondělí 8.10. o půl deváté ráno ohlásil anonym na linku 158 uložení bomby 
v učňovském učilišti na Volanovské ulici. Hrozba byla planá, ale zase dost nákladná – 
policisté, hasiči, prohlídka rozsáhlého objektu pomocí specielně vycvičeného psa, evakuace 
objektu, ztráta vyučovací doby. 
 
Kaskadéři 
 
 Zábavnou show, plnou dramatických scén a kaskadérského umění předvedli 8.10.  
v 17 hodin na trutnovském fotbalovém stadionu členové skupiny Flott Cascaders Team. 
Program byl bohatý – jízda po dvou kolech, rychlé jízdy autem, scény s ohněm, přeskok řady 
aut – dvacet pět jich bylo – motocyklem. Nebezpečný skok provedl světový rekordman 
Martin Miřejovský.  
 
Nové fitness centrum (ZL) 
 
 Od 8.10. mohou návštěvníci zimních lázní využívat služeb nového fitness centra. 
Návštěvu posilovny mohou rozšířit o plavání, sanování a opalování v soláriu. 
 Nové fitness centrum je snadno přístupné i vozíčkářům. 



 
Zpevňování městských hradeb 
 

      
 
 V říjnu se chýlí ke konci první etapa prací na zpevňování trutnovských hradeb. 
Dobudování schodů z Barvířské ulice do Vězeňské se zdrželo složitým jednáním města 
s majitelem pozemku. 
 
Přepadení důchodce 
 
 Ve středu večer 10.10. přepadl a okradl v Trutnově devětasedmdesátiletého důchodce 
neznámý pachatel – odcizil 15.000 Kč. Napadený vyvázl bez zranění. 
 Pachatel zazvonil u dveří bytu s nabídkou zboží. Když důchodce pootevřel, lupič 
rozrazil dveře, důchodce povalil a odtáhl do kuchyně, kde ho přivázal k židli. 
 Po asi 30letém pachateli štíhlé 170 cm vysoké posty policie pátrá. 
 
 Výroční schůze Společnosti česko-německého porozumění Trutnov-Krkonoše  
se konala v Národním domě 12. října za účasti 221 člena a 3 hostů. Společnost má dnes  
720 členů. 
 
Velká cena Trutnova v plavání 
 

     
 
 Plavecký oddíl TJ Loko Trutnov připravil na 13. a 14. října již 17. ročník úspěšného 
mezinárodního plaveckého mítinku Velkou cenu města Trutnova. Svou účast přislíbili všichni 
přední závodníci ČR. 



 V předprogramu Velké ceny se ve spolupráci se Společností Duha – Nadací pro děti 
postižené mozkovou obrnou Trutnov uskuteční závod pro postižené děti z dětských domovů, 
ústavů a stacionářů, které si zaslouží povzbuzení i obdiv diváků. 
 Slavnostní zahájení provede 13.10. ve 12,50 hod. starosta města Mgr. Ivan Adamec. 
 
Drakiáda 
 

     
 
 Tradiční soutěž Drakiáda se uskutečnila 13.10. na Červeném kopci od 14 hodin.  
Pro soutěžící byla připravena řada cen, např. pro nejmenšího létajícího draka nebo  
pro nejlepšího vlastnoručně vyrobeného draka. Ceny vítězům jednotlivých kategorií věnovala 
prodejna Alfa Hobby v Žižkově ulici. 
 
Klub vojenské historie 
 
 I v říjnu (13. a 14.) umožnil KVH prohlídku historické Janské kaple a Gablenzova 
památníku s odborným výkladem. 
 U Gablenzovy mohyly bylo vystaveno i dělo, které dostali členové KVH od města 
darem k 25. výročí svého založení, za 25 let záslužné činnosti a péče o památky války 1866. 
Z děla se samozřejmě i střílelo. 
 Tříliberní horské dělo se zdařilou lafetou (přišla na 50.000 Kč) upoutalo velkou 
pozornost návštěvníků těchto míst stejně jako historická výstroj i další výzbroj členů KVH. 
 
Trutnov má královnu věnných měst 
 
 Titul královny věnných měst získala 13.10. ve Dvoře Králové sedmnáctiletá studentka 
trutnovského gymnázia Jana Baťková. 
 Soutěž podruhé uspořádalo sdružení devíti historických věnných měst českých 
královen. Jsou to Dvůr Králové n.L., Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový 
Bydžov, Polička, Trutnov, Vysoké Mýto. Volba královny věnných měst se uskutečnila poprvé 
loni v Hradci Králové. 
 Pořadatelství volby se letos ujal Dvůr Králové, jehož starosta Viktor Švub přivítal 
všechny zúčastněné, především kandidátky na titul. Rozhodovat o tom měli porotci – 
starostové zúčastněných měst – za Trutnov místostarosta Mgr. Hendrych. 
 V první disciplině soutěže představila každá některého ze slavných rodáků svého 
věnného města – v Trutnově to byl Samuel Fritz. Následovala volná disciplina . 
zdramatizovaná báseň Jaquese Puverta „Láska mě stvořila.“ Úkol třetí discipliny se dozvěděla 



děvčata až během večera – přemístit se na druhou stranu sálu pomocí dvou kusů papíru, 
pokládaných za sebe. Poslední úkol požadoval vystoupení v kostýmu z třicátých let. 
 Ve 22.00 hodin přinesl předseda poroty Viktor Švub obálku s rozhodnutím poroty.  
Na trůn královny věnných měst posadil zástupkyni Trutnova Janu Baťkovou. Z rukou 
představitelů jednotlivých měst ji zahrnuly dary – mezi nimi byl i rekreační pobyt, možnost 
volného parkování, letecký výlet nad Josefovem. 
 Večer uzavřel korunovační ples, při kterém hrál jako po celý večer Big band Dvorský 
– zpíval „český Frank Sumatra“ Láďa Kerndl. K volbě druhé královny bylo vyraženo 
omezené množství pamětních mincí. Královskou korunku má nová královna právo nosit  
po celý rok, než ji předá (volba proběhne v Jaroměři) své nástupkyni. 
 Jana Baťková reprezentovala Trutnova již při setkání družebních měst Trutnova  
a Swidnice – získala titul 1. vicemiss. 
 
Škola bruslení 
 
 13. října se konala na zimním stadionu první lekce školy bruslení. Poplatek za jedno 
dítě činí 200 Kč, v případě sourozenců za každé další dítě 100 Kč. (Škola je pro chlapce  
a děvčata od 1. do 4. třídy ZŠ.) 
 
 Na sídlišti Zelená louka buduje ZŠ Komenského skateboardové hřiště –  
na prostranství za školními tělocvičnami. Hřiště bude vybaveno novou U-rampou, na kterou 
získala škola čtvrtmilionovou státní dotaci. S dokončením akce se počítá v polovině listopadu. 
 
Ivan Pilip v Trutnově 
 

     
 
 15. října proběhla v Galerii Alfa autogramiáda knihy Pavla Machoty „Castrovi vězni.“ 
Do Trutnova přijel na pozvání Rotary clubu Ivan Pilip, který byl na Kubě vězněn společně 
s Janem Bubeníkem. Jejich zážitky zachycuje zmíněná kniha, kterou Ivan Pilip při návštěvě 
Trutnova podepisoval. (Následoval večerní koncert v Bohemii.) 
 
„Bílá pastelka“ (SZŠ) 
 
 Studentky SZŠ se 15. října znovu obětavě zapojily do humanitární akce,  
do celonárodní veřejné sbírky na nevidomé a těžce zrakově postižené „Bílá pastelka.“ 
Podpořit je bylo možno zakoupením (základní příspěvek byl 20 Kč) symbolické bílé pastelky. 
Občanům je nabízely na Krakonošově náměstí a u supermarketů. 
 Pastelka symbolicky připomíná nejdůležitější pomůcku pro pohyb nevidomých,  
bílou hůl. 



 Uvedená humanitární akce byla počátkem naší spolupráce zdravotnické školy 
s organizací nevidomých. Následovat budou odborné přednášky ve škole, zaměřené  
na problematiku zrakově postižených. 
 Po sbírce Srdíčkový den (na podporu léčby nádorových onemocnění) pokračují 
studentky SZŠ ve své záslužné humanitární činnosti. 
 
Klub seniorů (bezpečnost lokalit) 
 
 Na schůzi Klubu seniorů 17.10. se zajímali jeho členové (pod vlivem teroristického 
útoku v USA), jak je zajištěna naše oblast pro případné nebezpečí. Jejich dotazy zodpovídal 
přítomný Miloš Marek, vedoucí referátu obrany okresního úřadu. 
 Ačkoliv je na Trutnovsku poměrně dost protiradiačních krytů, tlakové objekty chybí. 
V případě bioteroristického útoku by však nebyly nic platné. 
 V minulosti bylo vybudováno svépomocí 14 krytů, které slouží zaměstnancům 
podniků a firem. Ostatní jsou většinou v objektech domů. Všechna města na okrese mají 
plány ukrytí obyvatelstva a každý občan má právo být s nimi seznámen. 
 V souvislosti s aktuální situací se připravuje informativní brožura, jak se v případě 
akutního nebezpečí zachovat. „Máme smlouvy se sdělovacími prostředky v kraji, které jsou 
povinny informovat o aktuálním nebezpečí obyvatelstva v daných lokalitách. Pokud tedy lidé 
uslyší sirény, je třeba zapnout radio. 
 Za možné nebezpečí lze považovat destrukci přehrad Labské a Lesní království nebo 
zneužití chladicích čpavkových zařízení na zimním stadionu. 
 
Školní bufet v ZŠ Mládežnická 
 
 Zahájení provozu ve školím bufetu v ZŠ v Mládežnické ulici je důležitou službou – 
zkvalitňuje stravování dětí. 
 Bufet vznikl v jídelně. Pod dohledem pedagogického pracovníka ho mohou žáci 
během velké přestávky navštívit. Ceny jsou přiměřené – koláče za 2 Kč. 
 V prvních dnech provozu bufetu sem zavítá na 90 žáků. Mohou tu využít i nápojový 
automat, mohou si zakoupit i čaj, hamburgery. 
 
Antrax 
 
 Kromě hasičů a policistů vyburcovaly teroristické útoky (antrax) i hygieniky. Každá 
kdo přijde do kontaktu s neznámou látkou, má o tom informovat i svého lékaře. 
 Podle sdělení vedoucího okresního hygienika jen nutné, aby do 26. října (podle 
pokynu hlavního hygienika) bylo proškoleni všichni praktičtí lékaři na téma vysoce nakažlivé 
choroby. 
 
Fitness 



     
 
 Dny otevřených dveří v nově zřízené posilovně fitness v zimních lázních (15. a 16.10.) 
možno využít od 9 do 21 hodin. Na vybudování tohoto zařízení dalo finanční prostředky 
město, které provoz sportovních zařízení dotuje. Nutné je ovšem i vybudování bezbariérového 
vstupu do bazénu pro imobilní občany. 
 Zajímavá je komplexní nabídka návštěvy krytého bazénu na celý den. Za vstupné  
90 Kč mohou návštěvníci zavítat do sauny, bazénu i posilovny, využít mohou i solarium. 
 
Předání čestného občanství města 
 

     
 

       
 



     
 
 Čestné občanství města Trutnova slavnostně obdrželi 18. října v obřadní síni Staré 
radnice Antonín Just a Karel Hybner. 
 Dne 18. září 2001 rozhodlo na svém zasedání Zastupitelstvo města Trutnova o udělení 
nejvyššího městského vyznamenání – čestného občanství města. Symbolický klíč  
od pomyslných městských bran bývá udělován významným osobnostem jako projev úcty  
a ocenění jejich přínosu pro město a jeho obyvatele. 
 
 „Široká trutnovská veřejnost,“ uvedl trutnovský starosta Mgr. Ivan Adamec, „si oba 
pány spojuje především v práci na kronice našeho města. 
 Profesor Just se vedením městské kroniky zabývá již neuvěřitelným čtyřiačtyřicátým 
rokem. Do kulturně historické práce se ovšem zapojil již o pár let dříve po svém příchodu  
do Trutnova v roce 1948 po studiu filosofie a dějepisu na pražské Karlově univerzitě.  
Po skončení války tvořili obyvatelstvo Trutnova vesměs noví osídlenci, kterým chyběly pevné 
vazby k našemu městu. Cestou publikování článků v novinách a časopisech a pořádáním 
přednášek o historii města usiloval profesor Just o seznamování obyvatel s novým domovem, 
o vytvoření jejich citového i rozumového pouta k městu, které pro ně bylo zpočátku cizí. Tak 
cizí, že se ještě řadu let vraceli v době volna z Trutnova domů, do míst, odkud pocházeli. 
 Od roku 1958, kdy se profesor Antonín Just ujal jejího zpracování, čítá trutnovská 
kronika již 43 hotové svazky v celkovém rozsahu 15.5 tisíce ručně psaných stran opatřených 
iniciálami, postranními hesly, rejstříky a odkazy na fotokroniku zpracovávanou profesorem 
Karlem Hybnerem. 
 Fotokronika dokumentárních snímků Karla Hybnera je součástí kroniky Trutnova  
od roku 1970. Tzv. umístěnka přivedla profesora Hybnera po skončení studia na 
matematicko-fyzikální fakultě v Praze do řad kantorů trutnovského gymnázia, kde dosud  
a stále velmi rád vyučuje matematiku a deskriptivní geometrii. Kolegové z gymnázia jej také 
přivedli k fotografování, později se stal i členem Trutnovského fotoklubu. Profesora Karla 
Hybnera značně ovlivnilo také přátelství s významným trutnovským fotografem Bedřichem 
Májem, který tehdy pracoval jako předseda fotoklubu. Po jeho smrti tuto funkci profesor 
Hybner přejal a dosud ji vykonává. 
 První fotografie pro trutnovskou kroniku vznikly před třiceti lety, kdy profesor Just 
požádal Karla Hybnera o několik obrázků pro oživení kroniky. Dá se říci, že od té doby  
se oba kolegové účastní všech pro město významných akcí společně. Zároveň s psanou 
kronikou tak ve stejném formátu 40x50 cm vzniká dokumentární fotokronika. Za jeden rok 
představuje 140 stran s celkem 2100 fotografiemi včetně titulků. 
 Velkému zájmu obyvatel se kronika i fotokronika města těší vždy v době konání Dnů 
evropského dědictví, kdy bývají oba dokumenty představovány veřejnosti ve zpřístupněných 
historických prostorách města, a při výstavách kronik. V rámci celorepublikových soutěží  



se trutnovské kroniky několikrát dočkaly nejvyššího odborného ocenění. Za první místo 
získané v roce 1985 a v roce 1990 byly vystaveny i v pražském Národním muzeu. 
 Profesor Just se také zabývá publikační činností, která zahrnuje pravidelné vlastivědné 
články v Radničních listech, v Krkonošských novinách a dále například v časopisech 
Krkonoše, Věda a život či ve sbornících Muzea Podkrkonoší a trutnovského archivu. 
 K nejvýznamnějším historickým publikacím kromě kroniky „700 let Trutnova,“ 
„Trutnov – brána Krkonoš,“ „Trutnovské kostely“ či „Trutnov v kresbách Miloše Trýzny“ 
patří kniha „Trutnov známý, neznámý“ s 385 dokumentárními fotografiemi Karla Hybnera. 
V současné době se připravuje vydání další významné publikace mapující historii Národního 
domu, který měl a stále má v kulturně společenském životě města nedocenitelný význam, a to 
opět s dokumentací profesora Hybnera. 
 Pan Antonín Just byl za dlouholetou kulturní a historickou práci, na publikaci 
„Trutnov známý, neznámý“ a za vedení městské kroniky oceněn v roce 1992 Kulturní cenou 
města Trutnova za rok 1991. 
 Před 400 lety dopsal sedmdesátiletý Simon Hűttel, první trutnovský kronikář, svou 
kroniku, Memoriativ, který zachycuje život Trutnova v 16. století. Věnoval ji „milované 
vlasti, ctihodné radě a občanům města Trutnova.“ Na jeho odkaz se pánům profesorům 
Justovi a Hybnerovi bezesporu podařilo navázat. Věříme, že i jejich životní dílo postupně 
najde své pokračovatele, následovníky, kteří budou bohatou historii našeho města stejně 
odpovědně dále předávat dalším generacím Trutnovanů. 
 Páni profesoři, děkujeme Vám za obrovský kus obětavé práce, který jste vykonali  
a stále vykonáváte pro naše město. Přejeme Vám hodně zdraví, optimismu, životního elánu  
a chuti do dalšího díla.“ 
 
Osobní ohlédnutí 
 
 K udělení čestného občanství se vyjádřil i Antonín Just v závěrečném slovu. „V této 
neopakovatelné chvíli, kdy hlas i zakolísává a ústa se snaží (marně) vyjádřit, co cítím, mně 
dovolte malé osobní ohlédnutí. 
 Ač Trutnov leží asi jen 30 km od rodného Červeného Kostelce, trvala moje životní 
cesta sem – pozdržená především roky studia v Hradci Králové a v Praze, která byla 
přerušená válkou a pracovním nasazením v říši – dlouhých 26 let. Od roku 1948 je Trutnov 
mým trvalým domovem, místem, jehož poznávání jsem věnoval všechen volný čas s cílem 
předávat získané historické poznatky spoluobčanům, aby i oni se s trutnovským domovem 
sžili, aby ho měli rádi. 
 S pominutím prvních dětských a několika posledních důchodových let jsem strávil 
drahnou část svého života ve škole – jako žák a student před katedrou nebo jako už kantor  
na středních školách za katedrou. A léta prožitá mezi mladými lidmi s jejich optimistickým 
přístupem k životu patří k mým nejkrásnějším. 
 Do našeho dnešního bydliště v Náchodské ulici jsme přišli v roce 1974 už po pátém 
stěhování v Trutnově pociťujíce při nich pravdivost úsloví, že třikrát se stěhovat je jako 
jednou vyhořet. A žijeme tu podnes vcelku spokojeně – s manželkou, která vytváří 
nenahraditelné zázemí pro mou práci (před třemi lety jsme oslavili zlatou svatbu), v bytě 
oživeném naším už pátým psím kamarádem a čtyřmi vnuky, dětmi našich dvou synů 
bydlících poblíž. 
 Nedaleko pod okny našeho panelákového bytu plynou ve věčném závodu 
s neúprosným časem (ten ale plyne rychleji) vody řeky Úpy, která dala ve 12. století jméno 
původní slovanské osadě v místech dnešního Trutnova. Devětatřicetkrát se o řece, která 
osudově svazuje město s líbeznou podkrkonošskou krajinou, zmiňuje ve svém díle, 
zachycujícím barvitě život Trutnova v 16. století, můj předchůdce, kronikář Simon Hűttel. 



Hlásím se rád k jeho následovníkům včetně odkazu jeho kroniky, kterou věnoval „milované 
vlasti, ctihodné radě a občanům města Trutnova.“ 
 Nad městskou kronikou, kterou píši od roku 1958, jsem strávil více než polovinu 
svého života. A bez této činnosti si snad ani nedovedu svůj život představit. 
 Historie Trutnova mně mnohdy připadá jako obrovské divadlo, jako rozsáhlé jeviště 
s kulisami domů a ulic s mnoha účinkujícími osobami v komických, tragických  
a tragikomických rolích, které ovlivňují svým počínáním proměny našeho města navenek  
i uvnitř. A na tomto jevišti máme všichni, vy i já, své místo, své poslání, svou roli. Přiznám se 
ale, že bych ještě nechtěl sestoupit do hlediště a být jen pasivním divákem a přihlížet jen 
tomu, co se na jevišti Trutnova odehrává. 
 Když už je člověk v letech, neubrání se někdy idealizujícím představám o době svého 
mládí ve smyslu, že „takový sníh už nepadá jako padával za mlada,“ neubrání se ani občasné 
nostalgii při vědomí krátkosti lidského života ve srovnání se staletým trváním našeho města, 
protože je toho ještě dost, co by člověk mohl, chtěl a měl ještě udělat. 
 Co dodat na závěr mého osobního ohlédnutí? Prožívám nečekaně šťastnou chvíli  
a chce ze srdce poděkovat představitelům města Trutnova i všem známým i neznámým 
přátelům za podporu v mé kulturní a historické činnosti a vyjádřil vděčnost za vysoké uznání 
a ocenění uděleným čestným občanstvím města Trutnova, které povzbuzuje a zavazuje k další 
práci pro naše pěkné město a jeho občany.“ 
 
 Slavnost předání čestného občanství (své pocity krátce vyjádřil i fotokronikář Karel 
Hybner) hudebně zarámovalo pěkně Collegium camerale a L. Hanousková, studentka 
gymnázia, přednesem veršů Ant. Justa. Slavnostní akt moderovala zdařile Ing. Veronika 
Vášová. 
 
Swidnice 
 
 V rámci družby s polskou Swidnicí odjedou 18. října zástupci ZŠ Mládežnická  
do spřáteleného města instalovat výstavu, věnovanou podkrkonošskému regionu a škole. 
 Mezi oběma školami se rozvíjí spolupráce již druhým rokem. 
 
Klub filatelistů 
 
 Známky a celiny za 200.000 korun se podařilo vydražit 20.X. v aukci trutnovského 
Klubu filatelistů v sále MěÚ. Mezi atraktivní vydražené materiály patřily obrazové celiny 
nebo dopisnice z Ruska, ze známek zelený aršík Tokio. (Byla to už 24. aukce KF.) 
 
Hasičský záchranný sbor (antrax) 
 
 Hasičský záchranný sbor (HZS) v Trutnově musel již čtyřikrát vyjet na prověření 
podezřelých zakázek. Zásahy jsou složité – oblečení do ochranného protichemického obleku, 
zatavení inkriminovaného předmětu do několika vrstev mikrotenu, uložení do plastového 
uzavřeného sudu, převezení do Hradce Králové, případně do Příbrami. 
 
Očkování proti chřipce 
 
 V říjnu bylo i v Trutnově zahájeno letošní prvenství očkování proti chřipce. Vakcína 
přijde na 200 Kč, zdravotně postižení lidé ji dostávají zdarma. Očkovací látky je dostatek. 
 



Masarykův dům 
 
 I když už zdobí rekonstruovaný Masarykův dům nová fasáda, k předání kompletně 
dokončené přestavby letos patrně nedoje. 
 
Veřejná zeleň 
 
 Ozdravění zeleně v Trutnově pokračuje. Do konce roku bude vynaloženo ještě 
350.000 Kč. Starají se o to pracovníci odboru výstavby a životního prostředí. 
 
Bioterorismus 
 
 25. října proběhlo ve SONT školení lékařů, kteří se specializují na infekční nemoci 
v souvislosti s bioterorismem. Mezi bojové biologické prostředky patří kromě antraxu variola 
(pravé neštovice), horečka Lassa, Ebola, Denque, Q horečka, brucelóza, mor, cholera, 
tularémie, botuloxin. (Přednášel o nich trutnovský epidemiolog Dr. Landsperský.) 
 
Český svaz žen 
 

     
 
 Víkend pro ženy uspořádal 26 a 27.X. Český svaz žen – jeho předsedkyní je Valerie 
Lukášová.  
 Na dvoudenní akci se sešlo 35 účastnic z celé republiky. První den se kromě jiného 
seznámily s historií i současností Trutnova přednáškou a besedou s prof. Justem. 
 O neradostném osudu židovských žen za okupace v Trutnově pohovořila zajímavě 
dlouholetá farářka Československé církve husitské Naděžda Brázdilová. 
 Beseda pokračovala ve večerních hodinách za účasti lékaře Dr. Tučka o tom, že „život 
začíná až po padesátce“ (o lékařské péči a zdravé životosprávě). 
 Druhý den setkání byl věnován ve středisku Svazu žen v Pražské ulici technice, 
internetu a ovládání počítačů. Účastnice navštívila také Jolana Lelková z Mostu k životu – 
besedovalo se k problematice sociálního poradenství. 
 
Preventivní akce dopravní policie 
 
 26. října proběhla od 15 hodin na Krakonošově náměstí preventivní akce pro účastníky 
silničního provozu s cílem předcházet dopravním nehodám. Pro motoristy byl připraven 
stimulátor nárazu, děti si mohly vyzkoušet řízení ve speciálním dopravním prostředku. 



 Akci připravil dopravní inspektorát s pojišťovnou Generali. Na dotazy zájemců 
(dopravní nehodovost, pravidla silničního provozu) odpovídali policisté ČR. 
 
Nová octavie městské policie (Autostyl) 
 
 Za účasti představitelů města převzali 26. října v Autostylu zástupci Městské policie 
v Trutnově nový automobil – Škoda Octavia combi 4x4 turbo diesel. 
 Peníze ne jeho nákup uvolnilo z rozpočtu zastupitelstvo města. Autostyl vyšel městu 
vstříc cenou i vybavením. Řešení combi dává dostatečný prostor nejen pro potřebný počet 
„botiček,“ ale také pro převoz ochvácených psů. Auto je vybaveno vysílačkou a 
namontovanou mříží uvnitř. 
 Klíčky od nového auta předal zástupcům MP starosta Trutnova Adamec – ten také 
pokřtil vůz šampaňským. Vzpomněl při předání na nedávné časy, kdy – před třemi lety – 
chtělo ZM městskou policii pro slabé výkony, nefunkčnost a problémy zrušit. 
 „Nástupem nové generace místních politiků se vše změnilo. Pohled na městskou 
policii je z naší strany chápán tak, že by to měla být služba našim občanům.“ 
 „Zastupitelé budou důsledně požadovat od městských policistů takové výkony, aby  
se občané cítili ve městě bezpečně a dobře.“ A s černým humorem jim připomněl, že nové 
výkonné auto má sloužit k výkonu služby a ne k zabití. 
 
 Koncem října proběhla tradiční burza sportovní výzbroje a výstroje v budově MěÚ. 
(Zorganizovala ji TJ Loko Trutnov.) 24.10. 
 
Zimní čas (28.X.) 
 
 V neděli 28. října skončí letní čas. V noci ze soboty na neděli ve tři hodiny 
středoevropského času si posuneme hodiny o šedesát minut zpět. Opatření platí v ČR  
a v zemích Evropské unie. 
 Pro většinu je to příjemná varianta střídání času – mohou spát o hodinu déle. Ti, kdo 
zrovna v tuto dobu pracují, mají směnu prodlouženou o hodinu, aniž by měli nárok  
na zvýšenou mzdu. 
 Podle odborníků potřebuje organismus v průměru jeden týden, aby se s časovou 
změnou vyrovnal. Jiní to uvítají – prodlužování dne spolu se slunečním svitem probouzí 
k aktivitě. 
 Od zavedení zimního času musí až do 31. března 2002 všechna auta za jízdy povinně 
svítit. Stanoví to zákon o provozu na pozemních komunikacích. Řidiči si na to musí zvyknout, 
ať už jedou v autě nebo na motocyklu nebo na kole. 
 Pokud nebude mít vozidlo rozsvícená světla, vystavuje se jeho řidič pokutě až do výše 
jednoho tisíce korun. Povinnost svítit má snížit počet dopravních nehod. Pokud jde o názor, že 
by se mělo svítit celý rok, s tím trutnovští dopravní policisté nesouhlasí – v létě je to zbytečné, 
viditelnost je dobrá. Pokud je šero, zataženo při dešti, na to zákon pamatuje. 
 
Slavnostní projev k 83. výročí vzniku ČR 
 



     
 

     
 
 Slavnostní vzpomínkový akt při příležitosti Dne vzniku samostatného Československa 
se uskutečnil v neděli 28. října od 9.30 hodin u pomníku hraničářů na hřbitově v Trutnově. 
 Slavnost moderovala citlivě ředitelka Domu kultury Trutnova Mgr. Zina Rýgrová.  
 Po doznění české státní hymny, která je jedním ze symbolů svébytnosti našeho národa, 
který žil po staletí v područí až do roku 1918, do vzniku samostatného československého státu 
28. října, přednesl slavnostní projev Ing. Vladimír Klímko, přednosta Okresního úřadu 
v Trutnově. V něm uvedl mimo jiné: 
 „Co bylo ve vývoji republiky velmi důležité, a proč dodnes na 28. říjen vzpomínáme, 
je dáno charakterem samostatného československého státu. V neobyčejně složitých 
podmínkách po 1. světové válce byl vytvořen státní systém, který obsahoval na tehdejší dobu 
snad maximum vládních a kontrolních mechanismů. Občané se dokázali se svým státem 
ztotožnit a uplatňovali svou aktivitu ve spolkové činnosti, která se zaměřovala na celou sféru 
života společnosti. Občan se tak stal skutečným zosobněním státu. Vzorem pro okolní státy 
byla i sociální politika, která dokázala stmelit a stabilizovat společnost. 
 Avšak v důsledku dějinných okolností výrazně ovlivněných důsledky Versailleské 
smlouvy nebylo tomuto státu dopřáno více než dvacet svobodných let. Na osudu ČSR  
se potvrdila pragmatická politologická teorie, že život malých národů není dán jejich silou, ale 
tím nikdo neusiluje o jejich území, nebo tím, že nemohla být naplněna Masarykova myšlenka, 
kterou cituji: „Padesát let republiky, to už by mi stačilo. Pak už se ničeho nebojím. Pak už  
se nám nemůže nic stát. Musíme se ještě učit, ale pak už to budeme umět. Za padesát let 
přejde lidem svoboda do krve. Proto nikoli náhodou mohl filosof Karel Popper říci: 
„Masarykovo Československo bylo – podle mne nad vší pochybnost – nejotevřenější ze všech 
společností, které kdy v Evropě spatřily světlo světa. Vydrželo pouhých dvacet let. Ale jak 
těžkých a zároveň nádherných dvacet let.“ 
 Závěrem svého projevu uvedl přednosta OkÚ ještě jeden citát zakladatele a prvního 
prezidenta naší samostatné republiky, který by se mohl stát mottem našeho společného úsilí  



o důstojnou tvář naší republiky: „Dnes už stát není něco mimo nás a proti nám, nám teď nic 
nebrání, abychom si ho zařídili co nejlépe. Máme zemi, kterou učinila bohatou a krásnou 
příroda a lidská práce…“ 
 Máme dějiny, které nás zavazují k vzestupu a pokroku. Co jsme dosud vykonali, je 
nám dáno, abychom udrželi a zdokonalili, co jsme dosud neučinili, je nám uloženo, abychom 
vykonali. V čem jsme chybili, z toho se poučme!“ 
 
 „Jak již zmiňoval ve svém projevu pan přednosta, uvedla dále ředitelka DK Zina 
Rýgrová,“ byla dříve většina obyvatel Trutnova německé národnosti. Německé bylo i vedení 
trutnovské radnice. Je tedy pochopitelné, že o to více právě trutnovská česká menšina toužila 
po národnostní svobodě a rovnoprávnosti. Svědčí o tom i verše, které napsal již roku 1862 
trutnovský student Josef Fejfar. 
 Vlasti své buď Čechy věrný, 
 To je zákon boží. 
 Vlast co matka, tebe kojí 
 v lůně svém i loži. 
 Darmo na to světě širém 
 hledáš jiné vlasti, 
 zde ti žíti, zde umříti v rozkoši i strasti. 
 
 Český národ se však své samostatnosti dočkal už více než půl století poté. 
 28. října 1918 v Trutnově sice zavlál český prapor, ale to jen několik hodin na 
Národním domě. Poté byl násilně odstraněn. Trutnovská radnice reagovala na vyhlášení ČSR 
odmítnutím uznat nový stát. Naproti tomu vyslovila věrnost vládě tzv. Deutsch-Böhmen  
a podnikala různé kroky, aby zastavila vývoj událostí a dosáhla svého cíle. Např. byla 
vytvořena německá domobrana, byla odstraněna česká označení úředních budov, němečtí 
úředníci v Trutnově museli 18.11. složit přísahu věrnosti německo-rakouskému státu. To vše 
byly už marné pokusy odtrhnout Trutnov od republiky. V polovině prosince  pak přijeli  
na pomoc Trutnovu čs. Vojáci, a tak zde mohlo 15.12. poprvé veřejně a svobodně zaznít „Kde 
domov můj.“ 
 I další období však bylo pro naše město velice obtížné v prosazování demokracie 
v rámci českého státu. I z tohoto důvodu zde působila trvale od roku 1920 posádka 2. 
hraničářského praporu. 
 Trutnovští hraničáři se nezapomenutelně zapsali do historie našeho města. I proto  
se dnes scházíme u pomníku jim věnovaném. Nyní si Vás dovoluji požádat, abychom si 
položením květin připomněli dnešní významné 83. výročí Dne vzniku samostatného 
Československa a zároveň tak uctili i památku trutnovských hraničářů.“ 
 V roce 2002 se počítá se slavnostním programem ke Dni vzniku ČSR v Národním 
domě. 
 
Slavnostní otevření opraveného kostela sv. Václava 
 



     
 

                                         
 
 Římskokatolická farnost Trutnov 2 – Horní Staré Město a město Trutnov připravily 
v neděli 28. října slavnostní otevření kostela sv. Václava po generální opravě. Interiéru  
za účasti starosty města Mgr. Adamce a jeho zástupkyně Ing. Horynové. 
 S historií kostela seznámil účastníky slavnosti trutnovský kronikář Just. Hudebně 
obohatil akci hudební soubor sourozenců Mimoňových z Červeného Kostelce. 
 
Bazar (ZŠ v HSM, Eldorádo) 
 
 Klub zájmové činnosti Eldorádo uspořádal ve dnech 29.10.-3.11. podzimní bazar 
dětského podzimního a zimního oblečení a sportovních potřeb v malé tělocvičně  
ZŠ Mládežnická. 
 Nábor do lyžařské přípravky klubu Olfin-Car-Vella proběhl koncem října. 
 
Fotografie z rumunského Rovenska (Galerie města Trutnova) 
 



     
 
 Od 30. října do 23. listopadu vystavují Petr Moško, Petr Zvolánek a Milan Lhoták své 
fotografie z cest do Rumunska do Banátu, území při hranicích s Jugoslávií, které osídlili  
v 19. století čeští vystěhovalci. 
 S touto českou menšinou udržují přátelské styky studenti trutnovské lesnické školy. 
Čeští emigranti v Rumunsku  žijí velmi skromně. Starší generace si tu již přivykli, mladí 
chtějí víc – proto odcházejí do světa, i do ČR. 
 Zajímavým zpestřením vernisáže fotografií z rumunského Rovenska byla tamní hudba, 
kterou přiblížilo duo Wom. A také některá krajová jídla a pití. 
 Zahájení výstavy se zúčastnili Ing. Šubrt, Dr. Čevela, Mgr. Adamec, Ing. Horynová, 
Mgr. Hendrych. 
Vykradený obchod s fotoaparáty 
 
 Čtyřiadvacet fotoaparátů různých značek bylo odcizeno časně ráno 30. října 
z prodejny E-Foto v Horské ulici – škoda více než 130.000 Kč. Téhož dne se podařilo 
v blízkosti státní hranice zadržet dva cizince s větším množstvím fotoaparátů z vykradeného 
obchodu. Zadrženi byli i další dva lapkové. 
 
L. Šimánek v Trutnově 
 
 Třikrát zcela vyprodaný sál kina Vesmír koncem října na velkoplošné panoramatické 
diashow Leoše Šimánka potvrdila zájem o cestování v podmínkách dnešního Ruska. 
Představení umožnilo nahlédnout i do oblastí, které většina Rusů nikdy nenavštívila. 
 Plány dalších cest L. Šimánka jsou rovněž zajímavé – v nafukovacích člunech podél 
pobřeží severního Pacifiku, cesta po Aljašce. 
 
Případ Nadace Duha 
 
 Reportáž České televize týkající se trutnovské Nadace Duha a jejího hlavního 
představitele Zdeňka Poula byla i pro obyvatele Trutnova velkým a nemilým překvapením. 
Otazníků nad Nadací Duha je mnoho a jistě potrvá dlouho, než budou soudně osvětleny. Jde  
o stíhání kvůli závažným hospodářským trestným činům. 
 Česká televize slibuje sdělit další fakta těm, kteří si spolupráci s Duhou velmi 
pochvalují. V každém případě přes rozporuplné reakce to není s představiteli Nadace všechno 
v pořádku – Zdeněk Poul už strávil kvůli obvinění z krádeží aut přes rok ve vazbě. 
 
Matriční události v říjnu 
 



 V říjnu se v Trutnově narodilo 69 dětí, z toho bylo 18 dětí trutnovských (9 chlapců  
a 9 dívek). Bylo uzavřeno 13 sňatků, z toho byly 2 delegované z jiných matričních úřadů. 
Tento měsíc zemřelo v Trutnově 26 lidí, z toho 13 našich spoluobčanů (6 mužů a 6 žen). 
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 17 našich 
spoluobčanů s kytičkou a dárkem. 
 20. října oslavili 50 let společného života Ing. František Mašek a Tamara Mašková. 
 
Nezaměstnanost k 31.10. 
 
 K 31. říjnu se ucházelo na okrese Trutnov o práci 4334 nezaměstnaných, z toho 
v oblasti Trutnov 2790 osob. Mezi uchazeči trvale převažují dělníci (55,3 % - 2395 osob). 
 Nově se jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 884 občanů – do zaměstnání jich 
nastoupilo 448. Do evidence vstoupilo 146 zaměstnanců trutnovské firmy Infineon  
a 37 pracovníků firmy Tyco – jsou to dopady zpomaleného vývoje hospodářství v EU  
a v USA. Do nich je určena rozhodující část produkce těchto firem. 
 Míra nezaměstnanosti se zvýšila z 6,74 % na 7,99 %. Proti stejnému období roku 2000 
byl celkový počet evidovaných uchazečů vyšší o 453 a míra nezaměstnanosti o 0,7 %. 
 V Trutnově samém činila nezaměstnanost k 31.10. 8,18 % (1343 osob). Problémem 
propuštěných z Infineonu (o práci tu přišlo 260 lidí) je, že to byli pracovníci s nadprůměrnými 
výdělky, zaškolení pro určitý speciální obor, pro které se těžko hledá náhradní zaměstnání. 
 Propouštění má i další nepříjemné dopady. „Například jeden ze zájemců o koupi bytu 
musel svůj záměr zrušit. Přišel za námi, že byl propuštěn z Infineonu a nemůže si dovolit 
splácení úvěru,“ uvedl k tomu trutnovský starosta. „Samozřejmě bych raději slyšel, že firmy, 
které u nás v elektrotechnice podnikají, přijímají nové lidi.“ 
 
 
  
 
 
  
 
 

  



Kam v Trutnově v listopadu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti? 
Výstavy: 
31.10.-23.11. Rumunsko, Banát-Ravensea-Rovensko a okolí. Vernisáž 30.10. od 17 hodin. 
Galerie města Trutnova. 
1.-30.11. Čína 2001. Výstava fotografií MUDr. Ladislava Holuba Pořadatel Dům kultury. 
Kino Vesmír foyer. 
Ostatní pořady: 
5.11. Akademie třetího věku. PhDr. Jan Císař, CSc.“ Postmoderní divadlo. Pořadatel ČČK  
a DK Trutnov. Malý sál ND ve 14.30 hodin. 
7.11. Klavírní koncert. Večer klasických sonát (W. A. Mozart: Sonáta C-dur, KV 309,  
L. van Beethoven: Sonáta f-moll, op.2). Účinkuje František Jirka. Pořadatel firma CMS a.s. 
Trutnov. Hotel Bohemia v 19.00 hod. 
8.11. O pejskovi a kočičce. Pořad pro MŠ pořádá DK Trutnov. Národní dům v 8.30  
a 10.00 hodin. Vstupné 20 Kč. 
8.11. Scény z manželského života. Divadelní předplatné. Pořadatel DK Trutnov. Národní dům 
v 19.30 hodin. Vstupné 120 Kč. 
10.11. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořadatel Klub filatelistů. Klub důchodců Nivy 
od 7.00 do 11.00 hodin. 
10.11. Večer s dechovkou. Účinkují Seničanka a Krakonoška. Pořadatel: město Trutnov a DK 
Trutnov. Nár. dům v 19.00 hodin. Vstupné 40 Kč. 
12.11. Krásy přírody, techniky a umění. Večer amatérských filmů Jiřího Beneše. Pořadatel 
DK Trutnov. Malý sál ND v 19.00 hodin, vstupné 35 Kč. 
14.11. Jak vodník vypálil čertovi rybník. Pro 1. st. ZŠ. Pořadatel DK. Národní dům v 8.30  
a 10.00 hodin, vstupné 20 Kč. 
14.11. Jablkoň. Koncert pořádá DK. Nár. dům v 19.30 hodin, vstupné 40 Kč. 
16.11. Country večer. Provází Star West, hraje Pěna. Pořadatel: DK Trutnov. Národní dům  
ve 20.00 hodin, vstupné 50 Kč. 
18.11. Kouzelnický rej. Zábavné odpoledne pro děti. Pořadatel DK. Nár. dům v 15.00 hodin, 
vstupné dospělí 30 Kč, děti bez masky 20, s maskou 10 Kč. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



19.11. Akademie třetího věku. Ing. Martin Mykiska: Afganistan – území Talibanu. Pořádá 
ČČK a DK. Malý sál ND ve 14.30 hodin. 
 

     
 
21.11. Žákovské vystoupení (2.). Pořádá ZUŠ. Haasův palác v 18.30 hodin. 
22.11. Koncert KPH. Monika Knoblochová, Petr Wagner. Pořádá DK. Koncertní síň  
B. Martinů v 19.30 hodin. Vstupné studenti 45, ostatní 65 Kč. 
24.11. Znáte sami sebe? Seminář St. Suchého. Pořádá DK Trutnov. Klub Nivy 9.00 –  
15.00 hodin. Vstupné 80 Kč. 
25.11. O statečném Jankovi. Sedmikráska – cyklus pohádek pro děti. Pořádá DK. Kino 
Vesmír v 15.00 hodin. Vstupné děti 20, ostatní 30 Kč. 
26.-30.11. Burza zimního sportovního oblečení a vybavení – pořádá DK v Nár. domě. 
28.11. Čína 2001. Cestopisné vyprávění s diapozitivy Dr. Lad. Holuba. Pořadatel Dům 
kultury Trutnov v 19.00 hodin, vstupné 35 Kč. 
29.11. Koncert dětského pěveckého sboru Fantazie a jeho přípravných oddělení. Pořádá: 
Základní umělecká škola Trutnov. Národní dům v 18.00 hodin. 
 
Kruh přátel hudby 
 
 V listopadu 2001 bude zahájen další abonentní cyklus Kruhu přátel hudby koncertem 
Moniky Knoblochové a Petra Wagnera. Prosinec: Corni do Praga. Leden: Pengnin kvartet. 
Únor: Ensemble Martinů. Březen: Socitas inkognito – rum. Duben: Lubomír Malý a Jan 
Niederle. 
 
Stromy milenia 
 

      
 



1. listopadu za účasti představitelů města a lesnické školy byly vysazeny v městských 
sadech tzv. Stromy milénia. Veřejná zeleň je stále předmětem péče ze strany vedení Trutnova. 
 
Dušičky 
 
 O Dušičkách i v Trutnově láká hřbitov poberty. Pracovníci hřbitovní správy   
se potýkají s krádežemi v těchto dnech takřka denně. Ztrácí se věnce, kytice, vázy, lampičky. 
Městská policie přes snahu to má komplikované. „Jen těžko můžeme na někoho u hrobu 
zavolat policisty, když nevíme, jestli je hrob jeho, nebo sem přišel něco ukrást,“ uvádí 
pracovnice hřbitovní správy. 
 
Rotary klub 
 

     
 
 II. benefiční koncert uspořádal 1.11. v Koncertní síni B. Martinů Rotary klub Trutnov. 
Jeho výtěžek byl určen postiženým dětem v Trutnově. Program zahrnoval zpěv s klavírním 
doprovodem. „Od klasiky přes muzikál k populární hudbě.“ Akce byla ukončena rautem. 
 K bohatému programu 1.11. patřila i vernisáž obrazů R. Fűrbacha z Holandska. 
 
MP (výstava) 
 
 V současné době je v prodeji nová mapa Trutnova, práce trutnovského kartografa Jana 
Slovíka. Nové na mapě je např. pojmenování ulic v integrovaných obcích, vyznačená trasa 
dálnice, trasa budoucího západního obchvatu města, nechybí plánované obytné čtvrti Červený 
kopec, Nové Dvory a Kryblice, kruhové objezdy (i ten, co se bude stavět u Delvity), 
vyznačeny jsou i nové mosty u zimního stadionu a u vlakového nádraží, novinkou jsou 
v mapě zakreslené hranice městských částí, naučná stezka v parku k událostem války 1866, 
vyznačení jednosměrných ulic (přibývá jich), turistické cesty, památky. 
 Užitečné publikování nové mapy Trutnova uzavírá seznam všech pěti set ulic a údaje 
z historie města. Autor – Jan Slovík – je nesporně autoritou v názvoslovné oblasti Trutnova. 
Cele se jí věnuje. 
 
ČMS 
 
 Diskuze k novému zákonu o myslivosti proběhla v Trutnově 7.11. v aule Střední 
lesnické školy. Hlavní projev na sněmu Českomoravské myslivecké jednoty Okresního 
mysliveckého spolku přednesl předseda trutnovské myslivecké organizace Jaroslav Čechura.  
 



 
Klub seniorů 
 

     
 
 8.11. přišli mezi seniory pobesedovat ředitel Katastrálního úřadu Zd. Bujárek  
a královna věnných měst Jana Baťková. 
 
Koncert dechovek partnerských měst 
 

     
 
 10.11. se uskutečnil v Národním domě večer s dechovými hudbami partnerských měst 
Trutnova a Senice (osmnáctičlenná Seničanka). Krakonoška účinkovala v první části 
koncertu. Vstupné 40 Kč. 
 Autobus ze Senice přivezl i hokejisty z tohoto města. Utkali se s trutnovskými  
na zimním stadionu HC. Diváků ale málo. 
 
Den krásy s Oriflame 
 
 Den krásy s Oriflame proběhl 8.11. ve Staré radnici od 11 do 17 hodin za účasti 
vizážistky, kosmetičky, kadeřnice, nehtové designerky a výrobce vlasových příčesků. Vstup  
a veškeré ošetření – zkrášlování přípravky firmy zdarma. Zájem velký. 
 
Nejlepší podnikatelka kraje 
 
 V historickém sále pardubického zámku se uskutečnilo 9.11. vyhlášení nejlepší 
podnikatelky z Východních Čech. Hlavní cenu si odnesla Luďka Tomešová, která vede 
tiskárnu s 23 pracovníky v Trutnově (Kryblice). 
 



Pomoc seniorům a dětem (SZŠ) 
 
 Studentky Střední zdravotnické školy v Trutnově spolupracují obětavě 
s Pečovatelskou službou a s Domovem důchodců. Pravidelně navštěvují starší spoluobčany  
a nezapomínají ani na děti, které potřebují péči. Vede je k tomu především jejich učitelka 
Lucie Převlocká.  
 
Den veteránů 
 
 Den veteránů si připomněli účastníci odboje 11. listopadu na trutnovském hřbitově. 
Jde o uctění památky těch, kteří položili životy za vlast. 
 
„Doma je nám nejlépe“ 
MŠ v Novodvorské (výstava) 
 

     
 
 Vernisáž výtvarných prací dětí z Mateřské školy v Novodvorské ulici proběhla  
12. listopadu za účasti představitelů města. Ve spolupráci se sociálně právním oddělením 
MěÚ vyjádřily svými kresbami vztahy v rodině. Výstava (velmi zdařilá) byla zaměřena  
i na boj proti drogám a na prevenci kriminality. (Výstava potrvá do 16.11.) 
 
Kurs orientálních tanců 
 
 Nečekaný zájem projevily trutnovské ženy o kurs orientálních a břišních tanců, který 
uspořádalo 10.11. K-studio s tanečnicí a pohybovým terapeutem Lízou Vegrovou z Prahy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Velké ceny Krkonoš ve sportovním tanci 10. listopadu se zúčastnilo 175 soutěžních 
tanečních párů z České republiky i ze zahraničí. 
 

     
 
 
Stavba mostu u nádraží 
 

     
 
 Výstavba nového mostu přes Úpu a úprava komunikací a přilehlého prostranství  
se rozšířila i do prostoru před hlavním nádražím – probíhá tu přeložka vodovodního potrubí. 
 Poslední objekt Šmoulova končí (ústup pro parkoviště) – 13.11. 
 
„Cigareta nebo zdraví“ (SZŠ) 
 

     
 
 16. listopadu vyrazily do frekventovaných ulic Trutnova studentky zdravotnické školy 
v rámci akce „Cigareta nebo zdraví.“ 



 „Během několika minut, které nám kuřáci věnují, se dozvědí řadu důvodů, proč přestat 
kouřit a dostanou informační leták s podrobným návodem, jak se nešvaru zbavit. Pokud navíc 
odevzdají některé studentských dvojic (děvčata jsou nápadná bílým tričkem s logem proti 
kouření) svou cigaretu, obratem dostanou vitaminový bonbon,“ informovala o akci učitelka 
SZŠ Jana Trejbalová. (Bonbony přispěla do této akce vedoucí trutnovské lékárny U Anděla 
Strážce Irena Martincová.) 
 Studentkám se podařilo v rámci akce Bílá pastelka (další záslužný počin děvčat  
ze SZŠ) vybrat od občanů (u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole) 9.964 Kč ve prospěch 
zrakově postižených občanů. 
 Studentky SZŠ se aktivně zapojují do všech humánních akcí.  
 
Církev adventistů 
 

     
 
 Zástupce Jihoafrické republiky, velvyslanec Lehoko Noel Noa, navštívil 17.11. 
Trutnov. V rámci svého programu promluvil v modlitebně Církve adventistů (nachází se  
za nemocnicí).  
 
Dvanáct let od listopadu 1989 
 
 Dvanáct let uplynulo 17. listopadu od památných dramatických událostí, které daly 
podnět k demokratickému vývoji. 
 Změny, k nimž došlo v této době, považuje naprostá většina občanů za zásadní,  
za pozitivní. Polovina lidí – podle různých průzkumů – se domnívá, že současný režim je 
lepší než minulý, dvacet procent hodnotí oba jako stejné, dvacet procent se přiklání 
k minulosti. 
 Oceňuje se lepší nabídka služeb, zboží a jeho kvalita, možnosti cestování, příležitost 
ovlivňovat veřejné dění a životní úroveň. Kritizuje se malá bezpečnost, práce soudů, možnost 
domoci se práva, nezaměstnanost, stav morálky ve společnosti, menší sociální jistoty, činnost 
mafií, pokles porodů. Budoucí vývoj vidí optimističtěji mladí lidé a dobře situované rodiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pivtest 2001 
 

     
 
 Sedmý ročník zábavné soutěže v rozpoznávání a degustaci známých českých piv 
připravil na sobotu 17.11. Klub Kopecký. Pivtest 2001 začal v 9 hodin v restauraci  
Na Nivách. Ochutnávat (a určovat) šestnáct druhů piva mohli zájemci starší 18 let. Startovné 
činilo 35 Kč. 
 U vchodu obdržel každý účastník soutěže degustační kartu a decilitrovou skleničku,  
se kterou procházel při ochutnávání piv. 
 Registrovaných účastníků soutěže bylo 121. Poprvé v historii soutěže byla příležitost 
hodnotit i jedno zahraniční pivo ze Slovenska. 
 A výsledek Pivtestu 2001? Uspělo 6 lidí (mezi nimi dvě ženy), kteří přesně určili čtyři 
značky. O hlavní cenu (sto piv) se rozdělili. 
 Součástí Pivtestu byla i letos doprovodná soutěž v pití piva na čas (Lad. Mucha půllitr 
za 4,2 sek.), v držení tupláku (Jar. Dřízal 6 minut 13 sek.). Nejlahodnějším pivem byl 
vyhlášen Platan Protivín před Dačickým ležákem z Kutné Hory. 
 
Zledovatělé komunikace 
 
 Zledovatělé komunikace se podílely o víkendu na Trutnovsku na polovině z 26 nehod. 
Napilno měli pracovníci trutnovské záchranné služby, kteří vyjížděli především kvůli 
dopravním nehodám. 
 
Miroslav Antl v Trutnově 
 

     
 
 Na besedu se studenty trutnovských středních škol přijel 19.11. Miroslav Antl, bývalý 
královéhradecký státní zástupce a současný ředitel Úřadu vyšetřování ČR. Beseda (uspořádal 



ji Nadační fond Tomáše Paduchy) probíhala ve velkém sále MěÚ. Probírala se násilná 
činnost, šikana ve škole, drogová závislost, věková hranice trestní odpovědnosti, kriminalita 
mládeže – špatná výchova doma, obnova trestu smrti, práce uvězněných. Téměř 
dvouhodinová debata se ukázala vzhledem k závažnosti probíraného krátká. 
 
Betonáž nového mostu 
 
 Celý den 20.11. probíhala nepřetržitá betonáž nového mostu přes Úpu u trutnovského 
hlavního nádraží. Celkem bylo dovezeno na stavbu z Kalné Vody na pět set krychlových 
metrů namíchaného betonu. 
 
Výtvarná skupina Žebřík 
 

     
 
 Od 20.11. do 2.12. je otevřena ve Staré radnici výstava výtvarné skupiny Žebřík. 
Vznikla 13. července 2001, kdy se sešli E. Čapková, P. Ludvík, Z. Prouzová a J. Týfa  
a rozhodli o založení výtvarné skupiny, která by sdružovala mladé lidi se zájmem o umění. 
 Které práce mohou návštěvníci na výstavě spatřit? Šperky Evy Čapkové, zbraně 
Michala Ptáčka, fotografie Tomáše Izáka, obrazy Zuzany Prouzové a Oliny Šímové, 
malované hedvábí Julie Gaislerové, malovaný nábytek Pavla Ludvíka, užitý textil Simony 
Janské, dřevěné nástroje australských domorodců Davida Lamače a řady děl dalších. 
 
Nový lunární kalendář (autogramiáda) 
 

     
 
 Nový lunární kalendář na příští rok sestavila společně s Janem Šebelkou Anna 
Kárníková z Trutnova. Své dílo představila v Knihcentru na Pěší zóně 21.11. v 15 hodin. 
 



Dárcovství krve 
 

     
 
 Zlatou medailí MUDr. Janského byli 21.11. na Staré radnici vyznamenáni dárci krve, 
kteří ji poskytli už čtyřicetkrát – bylo jich 34. 
 Záslužnou činnost dobrovolných dárců krve ocenila primářka transfuzního oddělení 
SONT Dr. Alena Kvardová.  
 Nositelům zlatých medailí vyjádřili úctu i přítomní představitelé okresu Ing. Vladimír 
Klímko a starosta města Mgr. Ivan Adamec. Dárcovství krve na Trutnovsku zatím nemá 
problémy s dárci. Je jich dost. 
 Ocenění čestných dárců krve připravili pracovníci Oblastního spolku ČČK Trutnov-
Semily. Jeho ředitelem je Ing. Ivo Trpkovič – ten byl rovněž mezi prvními gratulanty 
vyznamenaným. 
 
Irský velvyslanec v Trutnově 
 

     
 
 22. listopadu zavítal do Trutnova velvyslanec Irska Joseph Hayes. Při setkání se 
starostou Adamcem hovořili i o možnostech investic ve městě v kontextu s dvěma 
průmyslovými zónami, které byly nedávno schváleny v územním plánu. Mluvilo se  
i o možnostech navázání partnerských vztahů Trutnova s některým irským městem, které by 
se velikostí podobalo. 
 V Trutnově působí irská firma – společnost České národní investice. 
 
 
 
 



Soutěž PPP žáků ZŠ 
 
 Soutěž v předlékařské první pomoci pro mladší a starší žáky ZŠ uspořádala 22.11. 
Střední zdravotnická škola v Trutnově. U soutěžících se ověřovaly (tříčlenná družstva) 
praktické znalosti a dovednosti v rámci laické první pomoci u různých typů poranění. 
 
Plavecké závody ZŠ 
 
 Všechny trutnovské základní školy se zúčastnily 23.11. plaveckých závodů „O putovní 
pohár starosty města.“ Uspořádala je plavecká škola TJ Lokomotiva ve spolupráci s DDM. 
 
Stoletá paní Anna Ludvíková 
 

     
 
 Rovných sto let života oslavila 22. listopadu Anna Ludvíková, která žije v Domově 
důchodců v Dělnické ulici. 
 Mezi mnoha gratulanty byl i trutnovský starosta Mgr. Adamec, který sem přišel 
s upřímnou gratulací a dárkovým košem. 
 Oslavenkyně se narodila ve Vídni. Do Trutnova přišla v roce 1945 a bydlela v Nových 
Dvorech. Anna Ludvíková má dvě děti a jednoho vnuka, kterého sama vychovala. 
 
Vandalské poškození ohrazení voj. hřbitova z roku 1866 
  
 26. listopadu způsobil neznámý pachatel závažné poškození oplocení vojenského 
hřbitůvku z války 1866 při Náchodské ulici poblíž areálu Technických služeb. Pokusil se 
odcizit ozdobné litinové části ohrazení (kovaná pásovina a kulatina napojená dělostřelecké 
granáty). Způsobená škoda je odhadnuta na 30.000 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klub seniorů 
 

                                      
 
 Do Klubu seniorů přišli 28.11. zodpovědět dotazy a informovat o provozu svých 
zařízení ředitel Transportu Jiří Ticháček, ředitel Bytového podniku Trutnov Jan Karpíšek  
a ředitel zimního stadionu Jiří Hradecký. 
 
Mezinárodní výstava železničních modelů 
 

     
 
 Mezinárodní výstava železničních modelů a kolejišť v provozu ve výstavní síni 
Městského úřadu v Trutnově byla zahájena 29. listopadu a potrvá do 4. prosince. Připravil ji 
tradičně velmi pěkně Klub železničních modelářů Trutnova Dům dětí a mládeže při 4. ZŠ  
R. Frimla v Trutnově.  
 Mezi prvními obdivovateli vystavených exponátů byl i starosta Trutnova  
Mgr. Adamec, pracovníci odboru školství a početní hosté, např. Peter Pohl ze saského klubu 
železničních modelářů. Patronát nad zdařilou výstavou převzal starosta města. 
 Výstavu návštěvníkům přiblížil při zahájení zasloužilý zakládající člen trutnovského 
KŽM, dlouholetý předseda Jiří Beran (dnes vede klub jeho nástupce Jiří Novotný). 
 „Návštěvníci letos dostali příležitost porovnat čtyři různá kolejiště – dvě z nich 
vyrobili žáci a junioři trutnovského klubu, další vystavuje, tzv. modulové, Klub železničních 
modelářů Hořice v Podkrkonoší. 
 Letošní expozice je zaměřena na ukázky od tradičních německých výrobců z města 
Siebnitz (firma Tillig TT Bahn) a z Berlína. Z českých výrobců upoutávají svými výrobky 
Loco ze Dvora Králové, Detail Most, Čs. Train Rudná, Zerba Praha, Framo 120 Hradec 
Králové, ES Pečky a Plstikom Kolín.“   



 Součástí výstavy je miniprodejna firmy Deltax ze Všestar. Zajímavou expozici 
představil místní KŽM, např. sérií modelů strojvedoucího provozovatele železniční trati 
Viamont. 
 Trutnovští modeláři se snaží zviditelnit své město. Už pět zdejších firem vyrábí svá 
loga na železniční modely. Letošní výstavu obohacuje instalovaná televize promítáním filmů 
z různých akcí, kterých se trutnovští modeláři zúčastnili. 
 Bohatou činnost modelářů dokreslují četné modely ve vitrínách. Návštěvnost výstavy 
dětmi a školáky je každoročně veliká – vstupné 5 Kč. 
 
Matriční události 
 
 V listopadu se v Trutnově narodilo 45 dětí, z toho 8 trutnovských (4 hoši a 4 dívky). 
Bylo uzavřeno 20 sňatků, z toho 4 delegované z jiných matričních úřadů. 24.11. se konala 
v obřadní síni Staré radnice jubilejní zlatá svatba. 
 V listopadu zemřelo v Trutnově 46 lidí, z toho 23 spoluobčanů (16 mužů a 7 žen). 
Vítání nových občánků města do života proběhlo 3., 10. a 17. listopadu – do pamětní knihy 
zapsáno 53 dětí. Návštěva při životních jubileích proběhla u 23 spoluobčanů. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Nezaměstnanost na trutnovském okrese dále stoupla na skoro čtyři a půl tisíce osob 
(7,43 % ekon. akt. obyvatelstva). 
 Nejhůře je na tom Trutnovsko s 8,03 %. Hmotné zabezpečení bylo vypláceno polovině 
celkového počtu žadatelů – od počátku roku už celkem 53 milionů. 
 Na jedno volné místo připadlo 17 nezaměstnaných žen, v celkovém průměru  
5,2 osoby. Nejvyšší nezaměstnanost na okrese představuje 12,69 % v Žacléři. Trutnov 
vykázal 8,5 % obyvatele bez práce. 
 
Listopadové Radniční listy 
 
 Které články zveřejnily Radniční listy 29. listopadu? Služby inforecepce. Upozornění 
žadatelům o finanční příspěvky pro rok 2002. U jednání RM a ZM. Společenská rubrika. 
Odbory MěÚ informují. Aktualizace programu regenerace městské památkové zóny. Poplatek 
za komunální odpad. MBP informuje. Výsadba nové zeleně. Udělení Kulturní ceny za rok 
2001. Z městské galerie. Trutnovský advent 2001 – IV. Ročník festivalu duchovní hudby. 
Pohledy do minulosti. Nabídka psů z útulku. Úspěšný začátek sezóny trutnovských 
basketbalistek. Oddíl florbalu žen ŽBK 001 Trutnov. Hokejová reprezentace Kanady 
v Trutnově. 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 



 Kam v Trutnově v prosinci za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti? 
Výstavy: 
1.-31.12. MUDr. Lad. Holub – Fotografie. Pořádá DK Trutnov. Foyer kina Vesmír. 
4.-29.12. Studie – návrhy – realizace. Střední umělecká škola textilních řemesel Praha. 
Galerie města Trutnova. 
8.-16.12. Klub vojenské historie Trutnov 1976-2001. Výstava malovaných terčů a dalších 
zajímavostí členů klubu. Pořádá KVH Trutnov. Stará radnice. V době 9-12 a 13-17.00 hodin. 
17.-20.12. Vánoční výstava. Pořádá DK. ND 9-11 hod., vstupné děti 5, odst. 10 Kč. 
 

     
 
Ostatní pořady: 
1.12. Ostaš – krajina hudby a poezie. Účinkuje skupina Ostaš, recitace Tomáš Komárek a jeho 
žáci. V rámci Trutnovského adventu. KSBM 50, 80 Kč. 
 

     
 
2.12. Prostor plný života. Účinkuje Dětský pěvecký sbor Fantazie a žáci ZUŠ Trutnov. 
V rámci festivalu Trutnovský advent 2001. Kostel Narození P. Marie v 16 hod. 
2.12. Veselení s Barborkou. Zábavné odpoledne pro děti. Pořádá DK. Národní dům  
ve 14.00 hodin. Vstupné děti 20, ostatní 30 Kč. 
2.12. Tři na lavičce. Divadelní předplatné. Hrají Květa Fialová, Petr Nárožný a Lad. Trojan. 
Pořádá DK. Nár. dům v 19.30 hod. Zbývající vstupenky 120 Kč. 
3.12. Akademie třetího věku. RNDr. Radko Tásler: Jeskyně Bohemia, největší objev českých 
jeskyňářů na Novém Zélandě. Pořádá ČČK a DK. Nár. dům 15.30 hod. 
3.12. Klavírní koncert. Luis Moran Gottschalk – vybrané skladby. Účinkuje Frant. Jirka. 
Pořadatel: Muzikantský ráj (býv. transf. stanice), 20 hod. 
4.12. Hvězdička betlemská. Vánoční koncert pro MŠ a 1.-2. tř. ZŠ. Pořádá DK. Národní dům 
v 8.30 a 10.00 hodin. Vstupné 20 Kč. 



4.12. Mikulášoviny. Z8bavné odpoledne pro děti. Účinkuje skupina Maxim Turbulenc. 
Pořádá DK. Krakonošovo náměstí v 16.30 hodin. 
 

     
 
4.12. Adventní koncert na schodech. Účinkují žáci ZUŠ Trutnov. Pořádá ZUŠ Trutnov. 
Haasův palác v 18.30 hodin. 
5.12. Klavírní koncert. Večer klasických  sonát (W.A.Mozart a L. van Beethoven) Účinkuje 
Frant. Jirka, pořádá firma CMS, a.s. Hotel Bohemia v 19 hod. 
6.12. Kde se vzaly Vánoce. Pořad pro 3.-6. tř. ZŠ, SŠ. Pořádá Dům kultury Trutnov. Národní 
dům v 8.30 a 10.00 hodin. Vstupné 20 Kč. 
7.12. Čertovský country večer. Provází Star West, hraje Pěna a Jakž Takž. Pořádá DK. 
Národní dům od 20.00 hodin. Vstupné 50 Kč. 
8.12. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořádá Klub filatelistů Trutnov. Klub důchodců 
Nivy 7.00 – 11.00 hodin. 
8.12. Duchovní hudba 20. století. Účinkuje: Pěvecký sbor Pártet z Červeného Kostelce, řídí 
M. Kožnarová. V rámci festivalu duchovní hudby Trutnovský advent 2001. Kostel Narození 
P. Marie v 16.00 hodin. 
 

     
 
9.12. Tři pohádky na Vánoce. Divadlo pro děti. Pořadatel: DK Trutnov. Kino Vesmír  
od 15.00 hodin. Vstupné děti 20 Kč, ostatní 30 Kč. 
9.12. Maškarní ples. Zábavné odpoledne pro děti v kostýmech. Pořadatel Muzikantský ráj. Sál 
Muzikantského ráje ve 14.00 hodin. 
10.12. Akademie třetího věku. Odpoledne se spisovatelkou Marií Kubátovou. Pořádá ČČK  
a DK. Malý sál Národního domu ve 14.30 hodin. 
10.12. Čína 2001. Závěrečná část vyprávění s diapozitivy. MUDr. Lad. Holuba. Pořadatel: 
DK Trutnov. Národní dům v 19.00 hodin. Vstupné 35 Kč. 



10.12. Klavírní koncert. Luis Moran Gottschalk – Vybrané skladby. Účinkuje Frant. Jirka. 
Pořadatel: Muzikantský ráj. Sál MR ve 20 hod. 
11.12. Čas vánoční – čas díků. Petr Fiala – kytara. Pořadatel: Čajovna U Zeleného listu. 
Koncertní síň B. Martinů v 18.00 hodin. 
12.12. Vánoční rozjímání. Štěpán Rak – kytara, zpěv. Alfréd Strejček – kytara, zpěv, flétna, 
přednes. Pořádá: Čajovna U Zeleného listu. Koncertní síň B. Martinů v 18.00 hodin. 
12.12. Žákovské vystoupení. Pořádá ZUŠ Trutnov. Haasův palác v 18.30 hod. 
13.12. Folkový večer. Účinkuje skupina Obzor. Pořadatel Muzikantský ráj. Sál MR  
ve 20.00 hodin. 
14.12. Vánoční legenda. Koncert KPH. Účinkují: Corni di Praga. KSBM v 19.30 hodin. 
Vstupné studenti 45, ostatní 65 Kč. (Předplatné.) 
15.12. Krása a vznešenost baroka. Účinkují: L. Hanušová – varhany, L. Smolej – trubka. 
Koncert v rámci Trutnovského adventu. Kostel Narození P. Marie, 16 hod. 
15.12. Country večer. Jarní vánek a hosté. Pořadatel: Muzikantský ráj, 20 hod. 
16.12. Dětský koncert kytarové školy. Muzikantský ráj. Sál MR ve 14 hod. 
16.12. Vánoční koncert. Účinkuje: Ženský pěvecký sbor Chorea Corcontica. Pořadatel: 
Chorea c., Koncertní síň B. Martinů v 17.00 hodin. 
17.12. Klavírní koncert. Luis Moran Gottschalk. Vybrané skladby. Hraje František Jirka. 
Pořadatel: Muzikantský ráj. Sál MR ve 20.00 hod. 
18.12. Vánoční koncert. Účinkuje: Orchestrae iuventatis. Pořádá ZUŠ Trutnov. Koncertní síň 
B. Martinů v 19.00 hodin. 
20.12. Kouzlo varhan. Pořad pro 2. st. ZŠ a SŠ. Účinkují: Martin Matyska – varhany, Karel 
Drábek – baryton. Trutnovský advent. Kostel Narození P. Marie v 9.00 a 10.30 hod. 
20.12.Vánoční vystoupení tanečního oboru. Pořádá ZUŠ, sál ve Školní ul., 17.30 hod. 
20.12. Vánoční koncert. Účinkuje: Komorní smyčcový soubor Musica antiqua a 
Královédvorský komorní soubor. Pořádá DK a město Trutnov. KSBM v 19.30 hod., 30 Kč. 
 

     
 
20.12. Folkový večer. Účinkuje: skupina Obzor a hosté. Pořádá Muzik. ráj. Sál MR, 20 hod. 
22.12. Poklady baroka. Účinkuje: Soubor dobových nástrojů Ensemble Hippocondria Praha. 
Trutnovský advent 2001. Kostel Narození P. Marie v 17.00 hod. 
25.12. Vánoční koncert. Účinkuje: Melancholik band a Vokální kvinteto. Pořádá: DK 
Trutnov. Národní dům v 17.00 hodin. Vstupné 40 Kč. 
 
 
 
 
 



26.12. Svatoštěpánský koncert. Martin Matyska – varhany, A. Mišoňová – zpěv (soprán). 
V rámci Trutnovského adventu 2001. Kostel Narození P. Marie v 16.00 hodin. Vstupné  
35 Kč. 
 

     
 
Trutnovský advent 
 
 Festival duchovní hudby Trutnovský advent 2001 pořádá Martin Matyska  
ve spolupráci s městem Trutnov, DK, ZUŠ a Arciděkanským úřadem Trutnov. (Návštěvnost 
pěkná – v průměru 200 na každý koncert, výtěžek určen na opravu varhan.) 
 
Sportovní lezení mládeže 
 

                                  
 
 Již 8. ročník Mikulášských závodů ve sportovním lezení mládeže na umělé stěně 
v hale na Nivách se uskutečnil 1. prosince za účasti 70 závodníků – někteří až z Prahy. 
Nejúspěšnější byli závodníci Yetti clubu Trutnov. 
 
Vánoce 2001 
 
 Právě na Mikuláše by se měl na trutnovském náměstí rozsvítit vánoční strom. 
Z lokality Kryblice, kde v ulici B. Němcové zasahoval do veřejného osvětlení, ho převezli 
pracovníci TS. 



 Silvestrovské oslavy v rozsahu předchozího jubilejního roku 2000 letos nebudou.  
Bez nich se však ani letos Vánoce v Trutnově neobejdou. 
 Vánoční výzdoba (zavěšené girlandy se žárovkami), kterou instalovali pracovníci 
firmy Štěpánský a Fišer, zdobí od 5. prosince ulice centra města. Pěkný vzhled náměstí  
a přilehlých ulic zajišťují i pracovníci TS. 
 
Tisková konference 
 
 Na tiskové konferenci 2.12. zodpovídal starosta Trutnova dotazy novinářů – šlo např. 
o směrný územní plán, o mostu u ZS, o rozpočet na rok 2002. 
 
Výstava fotografií Jiřího Jahody (GMT) 
 
 Od 2. prosince byla ve výstavních prostorách Galerie města Trutnova instalována 
rozsáhlá kolekce fotografií Jiřího Jahody. Retrospektivní soubor zabírá tři desítky let tvorby 
známého trutnovského fotografa. Od jeho poslední výstavy v Trutnově uplynulo 15 let. 
 Úvodní slovo k výstavě pronesl ak. malíř Jan Měšťan, který zasvěceně přiblížil 
návštěvníkům galerie Jahodovo místo v trutnovské výtvarné tvorbě. Na výstavě najdeme 
fragmenty cyklů a souborů mnoha oborů. „Zátiší, detail, experiment s třetím rozměrem, 
černobílá reportáž i komerční zakázky. To vše pod jednou střechou, proti sobě i spolu, 
s charakteristickým rukopisem jakési monumentality, technické dokonalosti i zvláštní péče  
o adjustaci.“ 
 Dílo fotografa Jiřího Jahody bylo právem oceněno na mnoha výstavách a soutěžích,  
a to nejen v ČR, ale i za hranicemi. 
 
130 let železnice Trutnov - Svoboda 
 

     
 
 130. výročí zahájení provozu na desetikilometrové trati z trutnovského hlavního 
nádraží do Svobody nad Úpou připomněla 1. a 2. prosince jízda historické soupravy s praní 
lokomotivou a souprava společnosti Viamont (v současné době zajišťuje provoz na této trati) 
1. prosince. 
 
 
 
 
 



Předání nového mostu u zimního stadionu 
 

     
 

4.12. byl slavnostně předán do užívání nový moderně řešený most od Lomní ulice  
přes Úpu ke sportovním zařízením ZS a ZL. 
 
Společnost bratří Čapků 
 
 Slavnostní ráz zasedání Společnosti bratří Čapků 4.12. dodalo vystoupení ženského 
pěveckého sboru Chorea corcontica. 
 
Mikulášoviny 
 

     
 
 Mikulášoviny 2001 zpestřil na Krakonošově náměstí 5.12. kolotoč a vystoupení 
skupiny Maxim Turbulenc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vánoční trhy 
 

     
 
 Vánoční trhy, které již potřetí uspořádala v Trutnově společnost Info-D, byly zahájeny 
5. prosince a potrvají až do 23. prosince. Denní provoz má být od 8 do 17.30 hodin. Celkové 
uspořádání stánků doznalo změny. Budou uspořádány od radnice vzhůru ve dvou řadách. 
V horní části náměstí najdeme betlém se schránkami na vánoční přání. 
 Prodejci se hlásí z různých měst ČR a ze Slovenska (i díky informaci na internetových 
stránkách). Místní obchodníci však využívají trhů málo – mají své kamenné obchody. 
Přihlášení prodejci jsou většinou na kratší dobu (tři týdny jsou pro ně hodně), řada z nich  
(asi 1/3) má své vlastní stánky, i když pronájem v trutnovském stánku musí stejně zaplatit. 
Prodej vánočních stromků  kaprů na náměstí nebude – budou nabízeny před supermarkety, 
kam přichází hodně lidí. 
 Žádný doprovodný program k vánočním trhům se nepřipravuje. Prostor bude ozvučen 
koledami. Nebude chybět kolotoč, taneční vystoupení a možnosti občerstvení. 
 
Turnaj v křížovém mariáši 
 

     
 
 Druhé místo v 5. ročníku Mikulášského turnaje v křížovém mariáši obsadil František 
Elschek z Trutnova ze 76 hráčů. Hrálo se v Klubu důchodců Na Nivách. 
 
 
 
 
 
 



Zimní radovánky (výstava v Muzeu Podkrkonoší Trutnov) 
 

     
 
 Při zahájení výstavy Zimní radovánky v Muzeu Podkrkonoší Trutnov 6.12. v 17.00 
hodin promluvil trutnovský spisovatel Ing. Luboš Zelený. Vystavené exponáty jsou většinou 
v depozitáři muzea a zajímavě seznamují se saněmi, bruslemi, sněžnicemi a zimní obuví 
našich předků. Nechybí ani loutkové divadlo pro zimní večery. Výstava potrvá do 13. ledna 
2002. 
 
Předvánoční krádeže 
 
 Předvánoční čas je příležitostí pro zloděje. Mají „žně“ přes ostrahu v supermarketech  
a hlídacích kamer. Trutnovská Hypernova přijde týdně o 10 kg masa. Ztrácí se ale i další 
zboží – voňavky, hračky, textil, potraviny. Pokud je škoda do 200 Kč a zloděj nebyl 
v posledních  dvou letech trestán, jde „jen“ o přestupek. Následuje bloková pokuta do tisíce 
korun nebo domluva. 
 
25 let trvání Klubu vojenské historie 
 

     
 
 Vernisáž výstavy věnované 25. výročí trvání Klubu vojenské historie Trutnov 1976-
2001 se uskutečnila 7. prosince v přízemí Staré radnice na Krakonošově náměstí za účasti 
představitelů města. Ti už nejednou ocenili činnost KVH, který svou činností (především péčí 
o památky roku 1866) významně přesahuje hranice města a dobře ho reprezentuje při různých 
mezinárodních setkáních i v zahraničí. (Na výstavě zaujaly mj. malované střelecké terče.) 
 
 



Čajovna U Zeleného listu 
 
 Dva romantické večery připravila v prosinci Čajovna U Zeleného listu  
na Krakonošově náměstí. 11.12. vystoupí v pořadu Čas vánoční, čas díků Petr Fiala. Interpret 
chce prostřednictvím hudební kompozice slavnostně laděných kytarových skvostů, včetně 
vánočních skladeb a svátečního slova, poděkovat svému bývalému učiteli Štěpánu Rakovi. 
 12.12. zve čajovna všechny, kteří si chtějí popovídat a vyslechnout vystoupení 
klavíristy Fr. Jirky a texty básníků v podání Alfréda Strejčka. 
 
Soutěž o nejlepší vánoční výzdobu 
 
 Od 10. do 24. prosince probíhá soutěž vyhlášená již potřetí městskou radou soutěž  
o nejlepší vánoční výzdobu výloh v historickém jádru města. 
 
Vánoční stromky 
 
 Vánoční stromky nabízí organizace Lesy a parky města v areálu v blízkosti Koncertní 
síně B. Martinů.  Prodej začne 11.12. a nabízejí se smrky (do jednoho metru velikosti  
30-50 Kč), stříbrné smrky a borovice (nad dva metry dvě stě až dvěstěpadesát Kč). Smrky 
jsou z pěstebních zásahů v trutnovských lesích, část borovic a všechny stříbrné smrky  
se dovážejí od Hořic a Lomnice nad Popelkou. Část boroviček mají Lesy a parky z okolních 
plantáží v místech pod elektrickým vedením, kde nemohou stromy dorůstat do velké výšky. 
 Prodej bude probíhat kromě 12. a 13.12. i od 15. do 22. prosince. 
 
Prodloužená nákupní doba 
 
 Vedení trutnovských supermarketů reaguje na zvýšený předvánoční počet kupujících  
a na fronty u pokladen prodloužením prodejní doby. Například v Kauflandu v H. St. Městě  
a Hypernově lze nakupovat až do 22 hodin. Někteří nakupující řeší vánoční nákup půjčkou 
v trutnovských bankách. Zvýšený zájem o úvěr uvádí i Komerční banka. 
 
Výroba vánočních ozdob v muzeu 
 

     
 
 S výrobou vánočních ozdob se mohli 12. a 13.XII. seznámit návštěvníci Muzea 
Podkrkonoší, kde děvčata ze SOU v Malých Svatoňovicích to předváděly ve vestibulu muzea. 
K vidění byla výroba ze skleněného polotovaru, malování a zdobení vánočních výrobků. 
 



Rekonstrukce 3. ZŠ (Klub seniorů) 
 
 13. prosince navštívili členové Klubu seniorů 3. ZŠ v Komenského ulici, aby si 
prohlédli přestavěné prostory školy. Byli mezi nimi i někteří, kteří tuto školu před 40 lety 
navštěvovali. 
 
Kanada – Finsko v Trutnově 
 

     
 
 Od 14. prosince jsou v pokladně zimního stadionu v předprodeji vstupenky na utkání 
hokejových dvacítek Kanady a Finska. Cena lístku na utkání 22.12. je 50 Kč, zlevněná 30 Kč. 
 
Karate 
 

      
 
 Vánoční cena města Trutnova v karate se uskutečnila 15. prosince v ZŠ Mládežnická 
v Horním Starém Městě za početné účasti mládeže. 
 
Muzikantský ráj 
 
 Koncert mladých kytaristů se konal 16. prosince v Muzikantském ráji na Jiráskově 
náměstí (v bývalé transfúzní stanici). Účast 12 osob. 
 
 
 
 
 



Chorea corcontica 
 

     
 
 Týž den k večeru se zcela zaplnila Koncertní síň B. Martinů, kde vystoupila Chorea 
corcontica a Smyčcový soubor ZUŠ Úpice. 
 
Český červený kříž 
 
 Podáváním čočkové polévky (prováděl ředitel ČČK ing. Trpkovič) na Krakonošově 
náměstí bylo připomenuto humanitární poslání této společenské organizace. Podáváním 
polévky podpořil činnost ČČK starosta města Mgr. Adamec. 
 Koledy Krakonošky na náměstí 22. a 23. prosince přispěly k vánoční pohodě. 
  
Změny v provozu MHD 
 

V druhé polovině prosince dojde k rozšíření místních autobusových spojů. „Jedná se  
o tři páry nových spojů, které budou jezdit na trase HSM – plavecký a zimní stadion. Nové 
spoje tak vylepší přepravní potřeby mezi sídlištěm Zelená louka a centrem města.“ 

Další změny se týkají linky číslo čtyři. Autobusové spoje, které nyní zajíždí  
na Kryblici, budou od 15.12. Kryblicí projíždět. Proto bude v ulici M. Gorkého zřízena nová 
autobusová zastávka. 
 S vedením zimního stadionu Osnado dohodlo zvláštní autobusový spoj po skončení 
některých významných hokejových zápasů. Jde např. o přípravné utkání juniorských týmů 
Kanady a Finska 22.12. 
 
Star West 
 
 Taneční skupina Star West, letos vyznamenaná Kulturní cenou města Trutnov , získala 
v prosinci další významné ocenění na celostátní soutěži v country tancích „Pardubická 
Ryengle.“ Vybojovala Cenu diváka  a druhé místo ve velké konkurenci souborů z celé ČR. 
 
80 let FK Trutnov 
 
 Vzpomínky, fotografie, pocity a zážitky z trutnovské kopané rámovaly 19.12. 
slavnostní setkání bývalých hráčů, trenérů a funkcionářů u příležitosti osmdesátiletého trvání 
fotbalového klubu Trutnov. Proběhlo v restauraci Na Hřišti. Předseda FK Josef Chráska 
vyjádřil upřímné poděkování a uznání lidem, kteří pro místní fotbal mnoho a nezištně 
vykonali a předal jim Pamětní listy ČMFS. 



 FK Trutnov strávil v divizi už 30 let – nejvýš hrál třetí ligu – ČFL v sezóně 1996/97. 
Ještě v roce 1952 se v Trutnově hrál jen okresní přebor. V sezóně 1963/64 se Trutnov poprvé 
dostal do východočeského krajského přeboru a v ročníku 1965/66 premiérově do divize. 
 S potěšením bere FK podporu města – připravované vybudování moderního stadionu. 
Nadějně se také rýsuje možná spolupráce s prvoligovým klubem SK Hradec Králové. 
 
Předání kroniky 
 

     
 
 21.12. předání kroniky za rok 2000 městské radě. 
 
 
Ensemble Hipocondria 
 

      
 
 Ve světové premiéře uvedl soubor Ensemble Hipocondria chrámové sonáty Frant. 
Ignáce Tůmy. Koncert Poklady baroka 22.12. v 17 hodin v kostele Narození P. Marie, 
poslední benefiční vystoupení v rámci Trutnovského adventu, zcela zaplnil prostor kostela. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Přívaly sněhu (Technické služby) 
 

     
 
 Přívaly sněhu o Vánocích a koncem měsíce kladou mimořádné nároky i na pracovníky 
Technických služeb. V plném provozu mají 4 multikáry, 4 traktory, o pomoc musely požádat  
i smluvní organizace (BAK nakladače). Denně mají TS v terénu 15 pracovníků. Stahují i lidi 
z dovolené, alespoň na čtyři hodiny na pomoc při vyhazování sněhu lopatami. 
 S odvozem sněhu jsou problémy, kam s ním. Složiště je např. vedle parkoviště  
na Zelené louce, za bývalým podnikem Potraviny, na ploše stranou Klubu důchodců.  
 Pro množství sněhu se stroje nedostanou na chodníky – uklízet se musí ručně. 
 
Vandalové 
 
 Kamerový systém pomáhá opři zajišťování pořádku. „Poznali“ to i tři mladíci, kteří 
koncem prosince se „bavili“ najížděním autem do obruby kašny na parkovišti U studny. 
Zásahem městské policie a hlídky strážníků byli po kratší honičce zadrženi. 
 
Starosta města se přestavuje 
 
 V prosincovém čísle 9. ročníku Radničních listů uzavřel rubriku „Zastupitelé města  
se představují“ starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec. Rozhovor s ním vedla Iva Trávníčková, 
redaktorka RL. 
 „Narodil jsem se 21.3.1960 v Teplicích v Čechách. Léta jsem žil s rodiči v Mělníku  
u Prahy a v roce 1986 jsem se přestěhoval do Trutnova, kam jsem odešel za svou nastávající 
ženou a kde jsem následně rok poté získal první nájemný byt a stal se tak jedním z mnoha 
dalších osídlenců našeho krásného města. 
 Po absolvování gymnázia v Mělníku jsem studoval na Pedag. fakultě  Univerzity 
Karlovy v Praze, obor matematika, chemie – učitelství 2. a 3. stupně. Absolvoval jsem v roce 
1985, velmi krátce jsem působil na SOU v Hoříně a po příchodu do Trutnova jsem pracoval 
ve SOU Semily, odloučené pracoviště Trutnov-Volanovská.  Rok poté jsem si „přibral“ 
vyučování na večerní SPŠ a ZŠ Komenského. Události v roce 1989 naprosto změnily mé 
životní představy a plány. V roce 1990 jsem se stal ředitelem poslední jmenované školy. Tuto 
práci jsem vykonával až do nástupu funkce starosty města po komunálních volbách v roce 
1998. 
 Ačkoliv jsem měl k politice a k politickým stranám stejný přístup jako řada občanů, 
unavených předchozím režimem, do politiky jsem aktivně vstoupil v roce 1994 víceméně  
na naléhání přátel. Stal jsem se členem Občanské demokratické strany, která mi byla 
programově a názorově nejbližší a kde působím dodnes. Během krátké doby jsem se stal 



předsedou místního sdružení, poté jsem začal pracoval v oblastních i regionálních orgánech 
ODS. V roce 1994 jsem kandidoval v komunálních volbách s cílem pokusit se některé věci 
směřovat podle svých představ. Po úspěšných volbách jsem se stal zastupitelem a necelé 
poslední dva roky tohoto volebního období radním našeho města. V roce 1998 jsem opět 
kandidoval v komunálních volbách a nakonec jsem byl zvolen starostou.“ 
 Na otázku, do jaké míry je spokojen s tím, co se za období  jeho působení ve městě 
udělalo, odpověděl: 
 „Domnívám se, že příliš nezáleží na tom, zda jsem spokojen já, ale zda jsou spokojeni 
občané našeho města. A onu spokojenost či nespokojenost mají možnost vyjádřit právě 
v podzimních komunálních volbách. Odpovědní voliči si zajisté porovnají předvolební sliby  
a povolební činy zastupitelů všech zúčastněných politických stran či seskupení. 
 Občanská demokratická strana, kterou zde zastupuji, svůj volební program plní.  
Dle mého názoru patří Trutnov mezi moderní a dynamicky se rozvíjející města. 
 Setkal jsem se také s názorem, že město musí být vzhledem ke svým investicím 
značně zadluženo. Zde bych chtěl občany ujistit, že to není pravda. Údaje o hospodaření 
města jsou obecně známy a jsou pravidelně vyvěšovány na veřejné desce, kde k nim má 
každý občan přístup. Jsou také zveřejněny na webových stránkách města a projednávány  
na veřejných zasedáních zastupitelstva. Město hospodaří s výhledem na řadu let dopředu  
a odborné posudky nezávislých auditorských a ratingových společností jsou pro město 
příznivé. 
 Do jisté míry spokojen jsem, ve vedení města máme dobrý pracovní tým, podařilo  
se „odpolitizovat“ jednání zastupitelstva, zdařila se řada investičních akcí a vytvořili jsme 
strategický plán rozvoje. Úplně spokojen asi nebudu nikdy, protože stále je co zlepšovat  
a vymýšlet nové.“ 
 Kterými problémy se zabývá v poslední době? „Připravujeme rozpočet na příští rok. 
Mohu již teď prozradit, že se nám opět podařilo vytvořit silný nástroj dalšího intenzivního 
rozvoje našeho města. Investice jsou nasměrovány do školství, dopravy, sportu a kultury. 
Pesimisty mohu dopředu upozornit, že rozpočet je i přes vysokou míru investic z hlediska 
financování vyrovnaný. Dále se zabýváme rozvojem kulturních zařízení, což je velmi 
komplikovaná záležitost. Odborné studie jsou již zpracovány, postupně by mělo dojít 
k veřejné prezentaci a posléze ke schválení koncepce. Realizace připadá v úvahu příští 
volební období, je to tedy úkol pro novou politickou reprezentaci města, která vzejde 
z komunálních voleb v roce 2002.“ 
 Jaký je rozdíl v tom zodpovídat jako ředitel za celou školu a dnes za celé město? 
„Práce ředitele školy je odlišná od práce, kterou dělám teď. Má však jedno společné. Je to 
práce s lidmi a není nikdy lehká. Přesvědčit spoluobčany o správnosti počínání je většinou 
dosti tvrdá práce s velmi nejistým výsledkem. Jsme různí lidé s různými představami  
a musíme se učit, že vítězí ten názor, který získá většinovou podporu. Je to vlastně základní 
princip demokratického zřízení a ne každý se umí s tímto faktem  vyrovnat. A o tom je 
vlastně i práce v zastupitelstvu a v radě města.“ 
 Změnila se nějak práce těchto orgánů od jeho příchodu do funkce? 
„Od změny politického systému již uplynulo více než deset let. Za tuto dobu se výrazně 
zvýšila jejich úroveň. Jednání jsou konstruktivní, věcná a časově únosná.“ 
 Blíží se vánoční svátky a vstup do nového roku. Má starosta Trutnova nějaké pracovní 
nebo osobní předsevzetí či přání do roku 2002? 
 „Popřál bych všem občanům Trutnova vše nejlepší, hodně zdraví, dobrou náladu, 
pohodu, optimismus, spokojenost a alespoň  trochu potřebného štěstí.“  
 
 
 



 
Krakonoška 
 

     
 
 Koledy hraje Krakonoška 22. prosince. 
 
Matriční události 
 
 V prosinci 2001 se v Trutnově narodilo 60 dětí, z toho 15 trutnovských (9 chlapců  
a 6 děvčat). Bylo uzavřeno 6 sňatků, z toho 1 delegovaný z jiného matr. obvodu. V obřadní 
síni se konaly dvě zlaté svatby. 
 V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 40 osob, z toho 23 spoluobčanů (7 mužů  
a 16 žen). Přivítání dětí do života 1. a 8.XII. ve Staré radnici bylo zaspáno do pamětní knihy 
města 36 dětí. Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích  
20 spoluobčanů s kytičkou a dárkem.  
 
Nezaměstnanost k 31.12. 
 
 31.12.2001 bylo na okrese 4633 nezaměstnaných s mírou nezaměstnanosti 7,60 %. 
V oblasti Trutnova 3044 (65,7 %) s mírou nezaměstnanosti 8,36 %, v oblasti Dvora Králové 
946 (20,4 %) 7,01, v oblasti Vrchlabí 643 (13,9 %) 6,21 %. 
 Z celkového počtu uchazečů o práci bylo 2709 dělníků (58,5 %), 1418 ostatních a 
THP (30,6 %), 267 absolventů škol (5,8 %), 178 vyučenců (3,8 %), 61 mladistvých (1,3 %), 
773 občanů ze ZPS (16,7 %). Převažovali muži – 2398 (51,8 %). Žen bylo 2235 (48,2 %). 
 Nově se evidovalo o zaměstnání 576 osob. Do zaměstnání nastoupilo 320 osob.  
Proti stavu na konci roku 2000 bylo evidováno o 735 uchazečů více a míra nezaměstnanosti 
se zvýšila o 1,2 %. Ovlivněno to bylo hodně propouštěním z výroby aut  
a z elektrotechnického průmyslu, zejména v 2. pololetí. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 2 288 osobám (49,4 % z celk. počtu uchazečů  
o zaměstnání). Od počátku roku bylo vyplaceno 60,177.000 Kč. 
 Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 60 uchazečů o práci. Do rekvalifikace 
bylo zařazeno 50 uchazečů, odb. praxe byla zajištěna pro 40 absolventů SŠ a VŠ. 
S příspěvkem úřadu práce vzniklo 61 nových prac. míst. 
 V Trutnově samém činil počet nezaměstnaných 1418 ze 16 421 ekon. aktivních 
obyvatel. Míra nezaměstnanosti byla 8,64 %. 
 
 
 



Srovnání s rokem 2000 
 
 Počet uchazečů o zaměstnání za rok 2001 byl v oblasti Trutnov o 588 vyšší než 
v prosinci 2000, v oblasti Dvůr Králové jen o 10 a v oblasti Vrchlabí o 137 – celkem o 735. 
Počet evidovaných uchazečů činil u mužů + 332, u žen + 403. Podle vzdělání 3 898 v prosinci 
2000, 4 693 v prosinci 2001. Volných pracovních míst 1 150 v prosinci 2000, 950 v prosinci 
2001. Počet uchazečů na 1 volné místo 3,4 v prosinci 2000, 5,2 v listopadu a 4,9 v prosinci 
2001. 
 Uchazečů o zaměstnání bylo v prosinci 2000 1142 a míra nezaměstnanosti 6,95, 
v prosinci 2001 1418. 
Aktivní politika zaměstnanosti: 
Veřejně prospěšné práce (počet umístěných) 41 – 74, nová místa s příspěvkem úřadu 61, 
absolventi škol (místa pro odbornou praxi) 40, rekvalifikace (počet zařazených uchazečů)  
36 – 171. 
 
Silvestrovský ohňostroj 
 

                                
 
 I když předchozí informace naznačovaly, že letos v Trutnově na zakončení roku 2001 
ohňostroj nebude, rozhodlo nakonec vedení města, že se silvestrovský ohňostroj  
na Krakonošově náměstí přece jen uskuteční. 
 Program zakončení roku 2001 přinesly prosincové Radniční listy. Jak byla celá akce 
připravena? 
 Od 22.30 hodin bude znít Krakonošovo náměstí reprodukovanou hudbou. Na náměstí 
bude omezen prostor, kde mohou občané zažehnout přinesenou svíčku jako světýlko štěstí  
pro štěstí a spokojenost města Trutnova a jeho obyvatel v roce 2002. 
 Samotný ohňostroj podle sdělení Mgr. Ziny Rýgrové, ředitelky Domu kultury  
(ten převzal režii večera), se rozzáří čtvrt hodiny před půlnocí. PO jeho skončení dojde 
k odpočítávání posledních vteřin roku 2001, k vyzvánění zvonů a výstřel z děla, který ohlásí 
začátek roku 2002. Asi půlhodinou reprodukované hudby pak vstoupíme do nového roku 
2002. 
 Pro zdárnou realizaci celé akce byla přijata některá organizační opatření: prostory 
radnice budou přístupné pouze pořadatelům, od 20 hodin bude uzavřen i průchod  



pod podloubím radnice, prostor před radnicí až ke kašně bude ohražen plůtky, kam až 
účastníci v zájmu bezpečnosti mohou, od 22 hodin bude uzavřen vjezd do náměstí Bulharskou 
ulicí, parkování na náměstí až na vyhrazená místa není povoleno. 
 Tak bude vstup do nového roku jistě bezpečný a ve zdraví. 
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