
1. Významné události v životě Trutnova v chronologickém sledu. 
 
Na prahu roku 2002 
 
 Silvestrovský ohňostroj na Krakonošově náměstí, zvony a výstřely z děla uzavřely rok 2001  
a zároveň otevřely vstup do roku 2002. Přirozeně se nám vtírá otázka“ Jaký bude? Věřme, že dobrý. 
 Už tradičně popřáli cenné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů v práci i v soukromém životě  
do nového roku 2002 všem občanům města Trutnova starosta Mgr. Ivan Adamec, Ing. Hana 
Horynová, místostarostka, Mgr. Tomáš Hendrych, místostarosta a tajemník MěÚ Bc. Zdeněk Nýdrle  
a všichni zaměstnanci MěÚ Trutnov. 
 Vstup do nového roku je příležitostí poděkovat členům zastupitelstva města a rady města, 
členům komisí a dalším, kteří se po celý uplynulý rok svědomitě podíleli na rozvoji Trutnova. 
 
 K nastávajícímu poslednímu roku čtyřletého volebního období starosta Mgr. Adamec 
v Radničních listech mimo jiné uvedl: „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.“ 
 „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.“ 
 „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 nebudu asi nikdy, protože stále je co zlepšovat a vymýšlet nové.“ 
 A rozpočet na rok 2002? „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. 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.“  
 
Investiční záměry v roce 2002 
 
 S investičními záměry, které přispějí k lepší funkčnosti města a jeho vzhledu seznámila 
trutnovskou veřejnost místostarostka Ing. Horynová v Radničních listech. 
 Pokračovat se bude v rekonstrukci a dostavbě Základní školy v Komenského ulici  
a v dokončování mostu přes Úpu u nádraží ČD včetně kruhového objezdu a supermarketu Delvita. 
 Dojde k rozsáhlé rekonstrukci Svažité a Kryblické ulice, dále i Vlčické v H. St. Městě. Ta 
zahrnuje i přeložky či výměny vadných částí sítí, veřejné osvětlení a výstavbu chodníků. Kacířský 
potok bude zaústěn samostatným potrubím do Úpy. 
 Pokračovat se bude v opravě chodníků v Náchodské ulici v Poříčí. Dokončí se rozestavěná 
stavba ulic Vězeňská a Na Vrchu. Počítá se s novým parkovištěm v ul. Tovární v HSM a v areálu 
Texlenu. 
 Ve školských investicích se věnují finanční prostředky do rekonstrukcí kuchyní ZŠ 
Mládežnická a V Domcích. Investice se provedou v půdní vestavbě ZŠ Gorkého a MŠ Horská, další 
v ZŠ R. Frimla a ZŠ Voletiny. 
 Zahájena bude I. etapa rekonstrukce sportovního stadionu výstavbou tribuny se sociálním 
zařízením. Také plavecký bazén projde řadou úprav, především pro imobilní návštěvníky. Výstavba 
zimního stadionu je nasměrována do technologie chladicího zařízení. 
 Státní dotace je slíbena na výstavbu v sociální oblasti (domov důchodců na Humlově kopci, 
dům pečovatelské služby). 



 Ve sféře kulturní se počítá s rekonstrukcí výměníkové stanice v kině Vesmír, s opravou kaplí 
ve Volanově a v Poříčí. Dojde i na opravu památníku hejtmana Krušiny ve Starém Rokytníku (1866). 
Na údržbu drobných památek se plánuje přes půl milionu korun. 
 Na úseku MHD počítá město s nákupem dalšího nového autobusu a s vybavením autobusů 
MHD světelným a zvukovým informačním systémem. 
 Připočteme-li k těmto investicím další opatření, je nesporné, že Trutnov se stává opravdu 
moderním městem, po Hradci Králové nejvýznamnějším městem regionu. 
 
Vodné a stočné 
 
 Od 1. ledna 2002 dochází k podražení vodného a stočného – důvodem je vyrovnání inflace  
a další poplatky, které vyplývají z nového zákona o vodách a změny vodního zákona. 
 Podle vyjádření ředitele Vodovodů a kanalizací a.s. Jaroslava Vrběckého se kalkuluje změna 
ceny vodného tak, že doje ke zvýšení o 70 haléřů, v roce 2003 o 1,40 Kč a v roce 2004 o 2 Kč. 
Současná cena vodného a stočného 26,42 Kč je v porovnání s jinde nízká. Ke zvyšování nutí odpisy, 
které vlivem ročních investic 20 mil. Kč se stále zvyšují, dále opravy vlastních zařízení. Ovlivňuje to  
i snížený odběr spotřebitelů. I když potrubím protéká méně vody, provozní náklady se nemění anebo  
i rostou. 
 Pro rok 2002 se počítá s navýšením ceny vodného a stočného asi o 11%, na 29,80 Kč za metr 
krychlový včetně DPH. 
 
Kulturní nabídka RL 
 
 Kam v Trutnově v lednu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti? 
 Výstavy: Od 1. do 31.1. Fotografie (Ing. M. Kment) v kině Vesmír, od 16.1. do 15.2. Kresby, 
koláže, grafika Dany Holé v Galerii města Trutnova. 
 Pořady: Akademie třetího věku 7.1. Zd. Trnka: Z české literatury. Nár. dům. Pořadatel ČČK  
a DK. 
 
Kulturní pořady v lednu 
 
7.1. Klavírní koncert Frant. Jirky – drobné skladby velkých mistrů. Muzikantský ráj. 
8.1. Vražda v salonním coupé. Divadlo Járy Cimrmanna. Nár. dům. Pořadatel DK. Vstupné 235, 215, 
195 Kč. 
9.1. Večery u klavíru s Fr. Jirkou (D. Scarlatti, F. Schubert, A. Dvořák). Hotel Bohemia.  Pořadatel 
firma CMS a.s. Trutnov. 
10.1. Ramblin Rex Duo v Muzik. ráji. Pořadatel Muzikantský ráj. 
13.1. Dětské zábavné odpoledne v Muzikantském ráji. 
14.1. Divadelní předplatné „Žárlivost.“ Národní dům. Pořadatel DK. 
14.1. Klavírní koncert Fr. Jirky: Drobné skladby velkých mistrů. Muzik. ráj. 
17.1. Penguin kvartet – koncert KPH. Pořádá DK a Nadace Český hudební fond v Konc. síni B. 
Martinů. Vstupné 65 Kč a 45 Kč (studenti). 
17.1. Folkový večer. Účinkuje SILMARIL v Muzik. ráji. 
18.1. Zimní country večer (Star West, Pěna). Nár. dům, vstupné 50 Kč. 
19.1. Křesťanský ples (VI). V Národním domě. 
20.1. Bačkůrkový bál (pro děti do 7 let). Národní dům. Pořádá DK. Vstupné 31 Kč. 
21.1. Akademie třetího věku: Tajemný svět andských civilizací (Ing. M. Mykiska). Nár. dům. 
21.1. Antarktida – cestopisné vyprávění Ing. M. Mykisky. 
21.1. Klavírní koncert Fr. Jirky (Drobné skladby velkých mistrů). Muzik. ráj. 
22.1. Folkový koncert. Žalman a spol. Nár. dům. 
24.1. Keltská kultura mýtů zbavená. Hudební klub TAM-TAM. Nár. dům. DK. 
24.1. Folkový večer. Účinkuje OBZOR a hosté. Muzikantský ráj. 
26.1. Ples atletů. Hraje Mil. Vosáhlo. Pořádá TJ Loko, atletika v Nár. domě. 



27.1. Cirkus Dobroslav (z pohádkového cyklu Sedmikráska). DK v Nár. domě. 
28.1. Klavírní koncert Fr. Jirky v Muzikantském ráji. 
29.1. Ošklivé kačátko (pro MŠ a 1.-3. tř. ZŠ) v Národním domě. 
31.1. Folkový večer. Účinkuje Obzor a hosté. Muzikantský ráj. 
31.1. M. Suchánek a R. Genzer. Zábavný pořad. DK v Národním domě.  
Muzikantský ráj (MR) vznikl v objektu býv. transf. stanice na Jiráskově nám. 
 
Svoz komunálního odpadu 
 
 Po uplynutí roku, v němž byla zavedena kapitační platba (tzv. na hlavu) za svoz komunálního 
odpadu, zůstává i v roce 2002 stejná – 26 Kč za osobu a měsíc pro ty, kteří žijí trvale v Trutnově  
(bez ohledu na věk). 
 Změna podle nového zákona podle vyjádření Aleny Troblové z finančního odboru MěÚ 
nastává ve způsobu úhrady poplatku… Vyhláška umožňuje odvedení částky za celou domácnost 
najednou a připouští, aby za rodinný či bytový dům odvedl poplatek správce nebo vlastník domu. 
 Při nedodržení splatnosti je umožněna sankce až do výše 50% z nezaplacené části. (Doba 
splatnosti je vždy do 25 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí). 
 
Soutěž o nejlepší vánoční výzdobu 
 
 Výsledek soutěže o nejlepší výlohu s vánoční výzdobou v prosinci 2001 (proběhla už 3x):  
RM se rozhodla neudělit žádné ocenění. Soutěž neplní své poslání – motivovat provozovny, aby 
úroveň vánoční výzdoby v centru města každým rokem rostla. 
 Představitelům města (ani kulturní komisi) se nelíbí postoj většiny živnostníků v centru  
mj. i k otvírací době – jde o prodloužení provozu obchodů po 17. hodině a v sobotu. 
 Obchodní situace v centru by se měla zlepšit – návštěvníci města by měli mít možnost nákupu  
i ve večerních hodinách. Pokusně se o to pokusili zatím jen jednotlivci. 
 Radnice to může přednostním přidělením pronájmu nebytových prostor jen málo ovlivnit. 
 
Viamont 
 
 Po čtyřech letech, kdy společnost Viamont provozuje železniční dopravu do Svobody n.Ú., 
dojde od 1.1.2002 ke zdražení jízdenek. I trutnovská soukromá společnost nabízí osobní dopravu 
levněji. Zatím co 10 km stojí u ČD 16 Kč, Viamont Trutnov účtuje jen 10 Kč. (Jízdné se zvedlo  
o 2 Kč). 
 Pásmo od 11 do 15 km stanoví Viamont na 14 Kč. Ředitel společnosti Vlastimil Tlustý uvedl, 
že zvýšení jízdného na této trati souvisí i s investiční činností, s modernizací vozového parku. 
 
Taneční semináře 
 
 Taneční semináře pro zájemce o country tance, mexické tance a country step budou probíhat 
v DDM od ledna do května. Všechny semináře za 1 400 Kč. Lektorkou semináře je Jan Černá 
z taneční skupiny Star West. 
 
Výstava fotografií 
 
 Své fotografie vystavuje od 1.1. ve foyeru kina Vesmír Milan Kment. 
 
Chřipka ? 
 
 Chřipka se Trutnovu zatím vyhýbá – zatím převládají akutní respirační onemocnění. 
 
 



MC Karolínka 
 
 Mateřské centrum Karolínka má pravidelný provoz od pondělí do čtvrtka od 9.00  
do 13.00 hodin. Kromě Setkávání maminek s dětmi pořádá i mimořádné akce (fotografování, setkání 
dvojčat a vícečat, kurz šití). MC se nachází v areálu MŠ Náchodská. 
 
Rampouchy 
 
 K problémům letošní zimy patří (ve zvýšené míře) ledové rampouchy na okrajích střech, které 
ohrožují chodce především ve vnitřním městě. Kde nemůže být použita vysokozdvižná plošina, 
přicházejí ke slovu horolezecká lana (v úzkých průchodech). 
 
Tříkrálová sbírka Charity 
 
 Tříkrálová sbírka České katolické charity proběhla ve dnech 3.-6. ledna i v Trutnově. Sedm 
skupinek dětských tří králů vybíralo od kolemjdoucích na dobročinné účely. Pokladničky byly 
umístěny i ve školách – nejvíc přispěla ZŠ v Náchodské. Celková částka (vybíralo se i ve Vrchlabí, 
Bernarticích, Křenově a Špindlerově Mlýně) dosáhla 46 192 Kč. Sedmdesát procent dostala Farní 
charita v Trutnově na zakoupení magnetoterapeutického přístroje a invalidního vozíku. 
 
Rušení OkÚ 
 
 Okresní úřad v Trutnově projde letos zásadní změnou – k 31.12.2002 zanikne a jeho 
kompetenci převezmou zčásti s pověřenými úřady obce. Asi 87% pracovníků OkÚ najde podle 
mluvčího úřadu uplatnění v nástupnických úřadech – na krajském úřadě, na obecních úřadech třetího 
stupně a finanční prokuratuře. Dalších šest procent bude zajišťovat nezbytné úkoly spojené s účetní  
a pracovně právní likvidací úřadu (zaměstnávat by je mělo ministerstvo financí). Další obdrží výpověď 
z důvodu organizačních změn. 
 Všechny personální otázky měly být vyřešeny do konce srpna. V souvislosti s reformou veřejné 
správy už přešlo 11 pracovníků referátu školství z okresu pod královéhradecký úřad. 
 Budova OkÚ má zůstat přechodně v rukou státu. O převodu na město Trutnov se bude jednat. 
 
Divizní fotbal 
 
 Diviznímu fotbalovému mužstvu Trutnova začala (7.1.) zimní příprava s cílem zajištění lepšího 
umístění v tabulce. Dosavadní 12. místo z podzimu je varující. Účast v kvalitně obsazeném zimním 
turnaji jistě prospěje. 
 První zápasy Východočeské zimní ligy odehrají trutnovští fotbalisté na domácí půdě –  
na škvárovém hřišti v Poříčí. Začnou s Rychnovem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Královská věnná města (výstava) 
 

     
 

     
 
 Výstava „Královská věnná města“ se uskutečnila ve dnech od 8. ledna do 2. února ve výstavní 
síni MěÚ v Trutnově. Putovní výstava je iniciativou Sdružení královských věnných měst, jehož členy 
kromě Trutnova jsou Hradec Králové, Dvůr Králové n.L., Vysoké Mýto, Polička, Mělník, Jaroměř, 
Chrudim a Nový Bydžov. 
 Výstava nabízí historické a turistické zajímavosti těchto měst. Připravilo ji Muzeum 
východních Čech z podkladů od městských úřadů a muzeí. 
 Historii věnných měst přiblížila na vernisáži 7. ledna pracovnice Galerie města Trutnova Alena 
Rodrová za účasti starosty města Mgr. Ivana Adamce, stávající královny věnných měst a četných 
hostů. Současnou královnou je Trutnovačka Jana Baťková, které při této příležitosti předal velkou 
kytici starosta města. 
 „Královská věnná města“ (dotules civitate reginarum Bohemiae) byla od středověku zvláštní 
skupinou královských měst, jejichž správa a důchody z nich plynoucí byly králem postupovány buď 
ovdovělým královnám po dobu jejich vdovství nebo panujícím královnám, když ovdovělá královna 
žádná nebyla. Naopak, v době, kdy nebyla ani královna-vdova, ani panující královna, spadala tato 
města pod přímou správu krále. 
 První historicky zaznamenaná věnování některých královských měst královně je doloženo 
v roce 1305, kdy král Václav II. Krátce před svou smrtí připsal své druhé manželce Elišce Rejčce 
příjem 20 000 hřiven stříbra plynoucí jí z měst – Hradce (Králové), Mýta (Vysokého), Jaroměře, 
Chrudimi a Poličky. Toto rozhodnutí potvrdil v roce 1307 i Rudolf Habsburský jako druhý manžel 
Rejčky a současně zvýšil zástavní sumu na 40 000 hřiven stříbra. 
 V této době se Eliška definitivně usadila v Hradci Králové a odtud spravovala svá města, 
přičemž za své sídlo považovala vedle Hradce Králové i Mělník. V roce 1363 zastavil těchto šest měst 
Karel IV. své čtvrté manželce Alžbětě (Elišce) Pomořanské. Ta po smrti Karla IV. V roce 1378 zvolila 
Hradec Králové za své sídlo a zde v roce 1393 i zemřela. V roce 1399 k těmto městům přibyly  
i Trutnov a Dvůr Králové n.L. 
 Roku 1395 ustanovil Václav IV., že soudní pravomoc a ostatní správu ve věnných městech má 
vykonávat královnin podkomoří. To vyvolalo ostrý spor zejména po korunovaci manželky Václava IV. 



Žofie, která jmenovala zvláštního podkomořího a hofrychtéře. Král. podkomoří Zikmund Huler tím 
totiž velmi negativně pocítil ve své pokladně pokles příjmů z královských měst. Ve sporu rozhodl 
v roce 1401 zemský soud a to tak, že „králová hned muože svého podkomořího saditi a míti  
a podkomoří královská nemá nic jejím městuom rozkazovati …“ Od té doby tedy fungoval samostatný 
podkomoří královských věnných měst, jehož funkci vykonával podkomoří kraje hradeckého. 
 Za husitství po roce 1420 se mnohá města dostala do rukou husitů a teprve v roce 1437 je opět 
císař Zikmund zapsal své manželce Barboře, jež za své sídlo zvolila Mělník. Krátkodobě v letech 1467 
až 1475 se věnným městem staly severočeské Teplice v Čechách, které se však záhy vrátily mezi 
královská města. Z královských věnných měst platil v 15. století největší berni Hradec Králové –  
341 kop, Vysoké Mýto a Mělník po 230 kopách, Chrudim odváděla 170 kop, Polička cca 100, Jaroměř 
100 hřiven těžkých a Dvůr Králové 25 kop grošů. 
 V 16. století, resp. od jeho 20. let, od doby panování manželky krále Ludvíka Marie Rakouské, 
byla věnná města opět spravována odděleně od ostatních královských měst. K původním městům 
přibyl v roce 1569 Nový Bydžov, čímž se počet věnných měst završil počtem devět. Jiná města se již 
věnnými městy v naší historii nestala. 
 Po třicetileté válce – 23.8.1651 – upravila císařovna Eleonora nově platby a k placení peněžní 
daně přibyla věnným městům i povinnost odvádět naturální dávku. Hradec Králové tak odváděl 
bažanty, Chrudim pšenici, Vysoké Mýto pstruhy, Jaroměř lososy, Nový Bydžov bažanty a raky, 
Mělník víno, Polička oves, Dvůr Králové mřenky a Trutnov plátno. 
 Z roku 1714 je zachován v tzv. Cerroniho sbírce spis, jakási „ústava“ věnných měst, kterou 
sepsal tehdejší královnin podkomoří. Je zde stanoveno, že věnná města náležejí statkům královským, 
nad nimiž nenáleží královně dědičné panství, nýbrž toliko „po čas jejího života za účelem, aby byla 
zabezpečena za vdovství revidencí a výživou …“ Z tohoto důvodu královna nesměla žádné z věnných 
měst nikdy zastavit nebo zcizit od koruny. 
 31. ledna 1834 byl podkrkonošský úřad věnných měst spojen s úřadem královského 
podkomořího ve spojený podkomořský úřad zemský, který byl zrušen v roce 1849. Již velmi formální 
statut věnných měst pak definitivně zanikl rokem 1918, po vzniku samostatného čsl. státu. 
 
Výstava „Královská věnná města“ (projev starosty) 
 

Z projevu starosty Mgr. Adamce: „Z podnětu vysokomýtského starosty p. Bohuslava Fencla  
ze dne 30.3.1999 se ve Vysokém Mýtě uskutečnilo první setkání zástupců královských věnných měst, 
které se stalo podnětem k navázání nové spolupráce. Postupně se v rámci východočeské regionální 
sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vytvořilo sdružení Královská věnná města. 
Jeho účelem je kromě jiného i „zajištění užší a efektivní spolupráce král. Věnných měst, která mají 
společné, historicky dané znaky a společný zájem na výměně informací a propagaci měst, na pořádání 
společných a koordinovaných kulturních a kult. společenských akcích, na rozvoji a prezentaci 
kulturního dědictví a památek.“ 
 Prvními kroky k naplňování těchto záměrů je vydání společného propagačního materiálu, 
konání soutěží volby královny krásy, sportovních soutěží a v neposlední řadě i tato informativní 
putovní výstavka. 
 Jejím cílem je na velmi malé ploše představit minulost a přítomnost devíti bývalých 
královských věnných měst, jejich hlavní historické bohatství i současnou nabídku kulturních možností 
a turistických aktivit. Výstava byla sestavena Muzeem východních Čech v Hradci Králové, kde si také 
v květnu loňského roku ve vstupní hale královéhradeckého magistrátu odbyla svou premiéru. Po sedmi 
dalších městech přichází nyní řada na Trutnov a věříme, že i u nás tato výstava splní svůj účel  
a přispěje k lepšímu přehledu našich občanů o ostatních členských městech sdružení. Nejen bohaté 
stopy slavné historie spojené s českými královnami, soubory vynikajících stavebních památek, muzea, 
galerie, ale i nejrůznější kulturní a společenské akce, festivaly a také nepřeberné přírodní krásy a místa 
vhodná pro relaxaci či zábavu se v nich nabízejí současnému návštěvníkovi, aby je poznal a vracel se 
k nim.“ 
 
 



Nebývalé projevy zimy 
 
 Letošní zima poznamenala i Trutnov závaly sněhu, nebezpečnou ledovatkou, rampouchy.  
O nápravu se snaží s vypětím sil pracovníci Technických služeb svými mechanismy i ruční prací – 
rozbíjení ledových bariér krumpáči. Do údržby komunikací se zapojily i některé trutnovské podniky 
(BAK, Repare, Macejko). Pracuje se bez ohledu na noc. Ukazuje se, že náklady na zimní údržbu 
přesáhnou mnohonásobně předchozí léta. 
 
Klub seniorů 
 

      
 

Na lednové schůzi (9.1.) měli členové a hosté Klubu seniorů příležitost s trutnovskou 
astroložkou Alenou Kárníkovou (autorka lunárních kalendářů) a s ing. Janem Chaloupským 
(rekonstrukce hradeb a Vězeňské ulice). 
 
Bene Dance Art Team 
 
 V taneční oblasti si velmi dobře vedou tanečníci z Centra tanečního sportu (Bene Dance Art 
Team). Má padesát členů (mezi nejlepší patří např. pár R. Šreiber a M. Kašparová), kteří se scházejí 
v ZŠ Mládežnická a Kulturním klubu Nivy pětkrát týdně. Vede je Walter Elschek junior. V roce 2002 
se zúčastní tří velkých soutěžních akcí, pořádaných trutnovským klubem East Bohemia Cup (únor), 
Trutnov Open (červen) a Velká cena Krkonoš (listopad). 
 
Poliklinika Masarykův dům 
 

     
 



     
 
 V sobotu 12. ledna proběhlo slavnostní otevření nového zdravotnického zařízení v Palackého 
ulici v rekonstruovaném objektu Masarykova domu. Přestřižení pásky provedli starosta Trutnova  
Mgr. Adamec a Josef Kosinka, představitel společnosti Nikos, která objekt od města koupila  
a provedla jeho rozsáhlou úpravu na moderní polikliniku. 
 V zahajovacím projevu připomněl Mgr. Adamec stručnou bohatou historii domu, který byl 
otevřen jako Dům sociální a zdravotní péče 19. a 20. června 1926 jako středisko české menšiny 
v tenkrát ještě převážně německém Trutnově. Se souhlasem pana prezidenta, který na stavbu přispěl 
značnou částkou, nesl pak jeho jméno. Prezidentu Masarykovi byl poslán tenkrát telegram 
následujícího znění: „Účastníci slavnostního otevření Masarykova domu sociální a zdravotní péče, 
vybudovaného v duchu Vašich humánních zásad, vzpomínají vděčně Vaší tvůrčí práce pro náš stát.“ 
 Slavnost otevření v roce 1926 je podrobněji zachycena v publikaci „Národní dům v Trutnově 
1900-2000.“ Také v knize „Trutnov známý-neznámý.“ Objekt Masarykova domu sloužil v minulosti 
různým účelům – nacházel se tu nevelký bazén o rozměrech 10x5,5 m – byl veřejně přístupný, ještě 
v roce 1960 byl rekonstruován, dále mateřská škola, středisko Červeného kříže, od roku 1988 Městský 
dům pionýrů a mládeže, od roku 1989 Městský dům dětí a mládeže. 
 „Od první poloviny 90. let mělo město zájem dům nějak vyřešit (chátral). Nabídlo jej k prodeji 
Hornické zdravotnické pojišťovně, dům se však díky změně zákonů vrátil do vlastnictví města. 
Nakonec ve vedení, zastupitelstvu i radě došlo ke shodě, že by objekt mohl sloužit dál svému účelu, 
tedy zdravotnictví“, uvedl ve svém projevu trutnovský starosta. „Jsem rád, že se lékařské služby 
podařilo centralizovat tak, aby občan nemusel ve městě běhat po jednotlivých soukromých 
ordinacích.“ 
 V poliklinice Masarykův dům je umístěna ve sníženém přízemí gynekologie, neurologie, 
logopedie, chirurgie, ortopedie, interna, urologie, ušní, nosní a krční, praktický lékař, rehabilitační 
lékař, rehabilitace, rentgen a ultrazvuk, biochemická laboratoř a mykologická poradna. 
 Otevření polikliniky bylo i příležitostí pro občany prohlédnout si prostory jednotlivých 
zařízení. Účast veřejnosti byla veliká – poliklinika až do nemožnosti přeplněná. Výtah v budově ocení 
hlavně méně pohybliví pacienti. 
 Společnost Nikos, s.r.o., majitel domu, připravila pro návštěvníky občerstvení. Řada firem tu 
při zahájení prezentovala své výrobky, především farmaceutické. 
 Rekonstrukce Masarykova domu si vyžádala desetimilionový náklad. 
 
Regiontour 2002 Brno, TIC Trutnov 
 
 Na 11. mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2002 ve dnech 
11.-14. ledna v Brně se představilo mezi pěti okresy Královéhradeckého kraje i Trutnovsko – město 
Trutnov, Sdružení pro Turistické informační centrum (TIC) ve spolupráci s MěÚ. Expozice nesla 
označení „Trutnovsko – Krakonošův kraj.“ Návštěvníkům se dostalo bohatě informací i propagačního 
materiálu. K zajímavostem expozice patřila mj. horolezecká cvičná stěna trutnovské CK Klíč. 
 
 
 



Výstava Dany Holé – Charvátové 
 

                          
 
 15. ledna se uskutečnila v 17 hodin v prostorách Galerie města Trutnova vernisáž výstavy Dany 
Holé – Charvátové „Kresby, koláže, grafika.“ Výstava potrvá do 15. února. Úvod k výstavě přednesl 
PhDr. Vlast. Havlík. Program zahájení obohatila recitace A. Rodrové, pracovnice Galerie a hudba 
z České Skalice Jazz quartet trio. 
 
Baroko na Trutnovsku 
 
 Zároveň s touto výstavou byla otevřena nová expozice z barokního umění Trutnovska – ze zlaté 
doby rozvoje lázeňsko – hospitálního komplexu v Kuksu. Exponáty zapůjčilo Krkonošské muzeum  
ve Vrchlabí, Státní zámek Kuks, Muzeum Podkrkonoší Trutnov a Městské muzeum Jaroměř. 
Zastoupena jsou i díla z depozitáře GMT. Expozice, na níž se významně podílel pracovník GMT 
Marek Madaj (výběr prací, texty), potrvá do konce července 2002. 
 Obdivovaným exponátem výstavy je obraz Máří Magdaleny z 18. století od neznámého autora. 
Nacházel se původně v Janské kapli a byl v současné době už značně poškozen. Jeho rekonstrukci 
zdařile provedl akad. malíř Josef Kučera v Praze. 
 K expozici baroka (vystaven je tu např. i cestovní kalich s pouzdrem ze zámku Kuks a Corpus 
Christi, dílo některého z umělců okruhu M. Brauna) uvedl Marek Madaj mj.: „Většina toho, co zbylo 
(většina děl se nedochovala), je dnes uložena v kostelech či muzeích, a proto nebyl výběr vystavených 
předmětů vůbec jednoduchý. Nakonec se však podařilo sehnat podle mého názoru optimální kolekci, 
obsahující např. rytiny M. J. Rentze nebo sochařská díla z okruhu R. Thényho a M. B. Brauna. 
 
Pult centrální ochrany součástí odboru vnitřních věcí MěÚ 
 
 Na MěÚ bylo vytvořeno samostatné oddělení ochrany osob a majetku. Pult centrální ochrany 
obsluhovali dosud členové městské policie – jejich počet tím klesl o čtyři. Podle sdělení tajemníka 
MěÚ Bc. Nýdrleho se stane nové oddělení součástí odboru vnitřních věcí – město tu zaměstná čtyři 
osoby, z nichž tři mají změněnou pracovní schopnost. 
 Vznik oddělení byl motivován tím, že provozování pultu centrální ochrany je  
v podstatě komerční záležitost. Je to důležitá činnost pro obyvatelstvo, které tuto službu kromě firem 
dost využívá. 
 
 
 
 



Zledovatělý povrch vozovek a chodníků 
 

             
 

             
 
 Ještě koncem ledna (20.1.) byly trutnovské komunikace, především Krakonošovo náměstí  
a chodníky pokryty nebezpečnou ledovatkou – pro chodce i vozidla. Technické služby je ošetřují solí  
i drtí. Nejhůře se chodilo po pěší zóně ve Slezské ulici. Letošní zima je nezvykle krutá – všude plno 
ledu a sněhu. Údržba obecních komunikací a veřejných prostranství je mimořádně náročná a nákladná. 
  Cesta po Trutnově je především pro starší lidi úplným dobrodružstvím. 
 
Středisko Diakonie 
 
 Svou sociální funkci dobře plní sběrné a výdejní středisko Diakonie Úpice, nacházející se 
v areálu bývalých trutnovských kasáren. Za poslední rok eviduje na 700 dárců, kteří sem přinášejí 
všemožné – od oblečení a obutí až po knihy, hračky i potřeby pro domácnost. Středisko dobře slouží 
lidem ze sociálně slabších vrstev. Dostanou tu potřebné prakticky zadarmo nebo velmi levně. 
 
Představitelé radnice do Peru (Samuel Fritz) 
 
 Na tiskové konferenci 18. ledna (pravidelně vždy 1. pátek v měsíci se setkává vedení města 
s novináři) seznámil starosta Trutnova Mgr. Adamec překvapivě s připravovanou cestou do Jižní 
Ameriky, do peruánského města Yurimagues, kam byli zástupci města pozváni. Začátkem března se 
sem má vydat tříčlenná delegace, starosta Adamec, místostarosta Hendrych a vedoucí kanceláře MěÚ 
Rathouský, aby navázali kontakty s lidmi a se zemí, která se stala působištěm a druhou vlastí 
trutnovského rodáka Samuela Fritze. Provázet je sem bude významný kameraman Jiří Středa. 
 Fritz jako jezuitský misionář zasvětil většinu svého života práci mezi jihoamerickými indiány  
a svou přesnou a podrobnou mapou povodí Amazonky získal světový význam. 
 Město Trutnov vyjádřilo svou vděčnost a uznání slavnému rodákovi odhalením pamětní desky 
na budově městské knihovny na Krakonošově náměstí 9. srpna v roce 2000 – její verzi dalo umístit 
v Peru u pramenů velké řeky Amazonky. 5. června 2001 si mohli Trutnované připomenout dílo 



slavného rodáka na výstavě v Galerii města Trutnova „Samuel Fritz – České stopy na březích 
Amazonky.“ 
 Samuel Fritz se narodil v Trutnově 9. dubna 1654, kde prožil své dětství. Po univerzitních 
studiích v Praze (je tu zapsán jako Boemus Trauttoriensis, jako trutnovský Čech) a v Olomouci 
(theologie) nalezl smysl svého života v misionářské činnosti jako jezuitský kněz v povodí Amazonky 
mezi indiánskými kmeny. Projevil i veliké geografické a kartografické znalosti. Procestoval 
neuvěřitelně rozsáhlé oblasti řeky Amazonky a zakreslil její tok s pozoruhodnou přesností. Dokládá to 
jeho mapa povodí této řeky, vydaná v peruánském Suitu roku 1707. 
 Trutnovská delegace prožije v Peru čtrnáct dnů a kromě navázání osobních styků s tamějšími 
představiteli chce přičiněním doprovázejícího kameramana Jiřího Středy zachytit celou cestu a film 
pak předvést trutnovským občanům i návštěvníkům Trutnova. Nabídnout ho chtějí i Čs. televizi. 
 „Jsme přesvědčeni, že osobnost Samuela Fritze neodmyslitelně patří k atributům, jimiž se 
město historicky proslavilo. Působení významného trutnovského rodáka by mělo zůstat navždy 
v povědomí občanů,“ zdůraznil trutnovský starosta Mgr. Adamec před cestou do zámoří. 
 
Kulturní centrum (?) 
 
 Využívání stávajících trutnovských zařízení se diskutuje již léta. V současné době v této 
souvislosti i o tom, zda je nutné vybudovat nové kulturní centrum, které by pokrylo kulturně-
společenské potřeby města. 
 K této problematice se vyslovuje 18. ledna v Krkonošských novinách redaktorka Jana 
Mudrová. 
 Touto problematikou se zabývá komise pro výstavbu kulturních zařízení, která neopomíjí řešit 
zároveň i otázku využití budoucího nového kulturního centra. Aktualitou dne se stává absence 
hudebního klubu a jeho umístění. „S největší pravděpodobností bude na realizaci hudebního klubu 
vypsán městem grant, ale konkrétní kroky ještě neumíme pojmenovat,“ vyjádřil se k této problematice 
starosta Adamec. 
 O tuto aktivitu má v Trutnově zájem údajně několik lidí. Na otázku, zda by měl takový klub 
být, se navrhuje i sklepení pod Sokolovnou. 
 
Chřipka 
 
 Počet chřipkových onemocnění není v polovině ledna nijak alarmující. Epidemie zatím nehrozí. 
Některé firmy (Tyco, Infineon) provádějí preventivní očkování zaměstnanců. 
 
Klub filatelistů 
 

               
 
 Valná hromada členů Klubu filatelistů Trutnov se konala 19.1. v sále Klubu důchodců  
Na Nivách. Setkání filatelistů bylo obohaceno účastí tajemníka SČF Jaroslava Malečka a besedou  
nad exponáty. Předsedou trutnovského klubu je Pavel Janata. 
 



Skibusy 
 
 Horské skibusy do Krkonoš jsou stále víc naplňovány zájemci o lyžování – setkáváme se s nimi 
i v Trutnově. Tato služba ovlivňuje prosperitu nejen lyžařských areálů, ale i provoz penzionů. Skibusy 
zajišťují cestu do hor i zpět. Sněhu je letos na horách nadbytek – žádné tání není zatím znát. 
 
Muzikantský ráj 
 

                 
 
 Hudební ráj v budově býv. transfuzní stanice na Jiráskově náměstí přitahuje svým programem 
ve stylu country, klasické hudby i bluesových žánrů. Sál tohoto zařízení (jeho vedoucím  
a provozovatelem je Radek Malina) pojme na 50 posluchačů. „Spojení komerčního základu, tedy 
prodeje hudebních nástrojů a další služby, které se jich dotýkají, s muzikantským zázemím se tak stalo 
splněním Malinova snu. Kromě kytary ovládá i hru na klavír a flétnu, učí tu dvacet dětí. Možná trochu 
populárnější formou než v ZUŠ, kde ostatně rok rovněž působil. Vede zdarma i kytarový kroužek“, 
uvádí ve své reportáži Jana Mudrová. 
 „Věřím, že Muzikantský ráj najde v Trutnově oblibu“, uzavřel rozmluvu s ní Radek Malina. 
 
ČČK na SZŠ 
 
 Novým členkám mládežnické organizace ČČK, studentkám trutnovské Střední zdravotnické 
školy, předal 23.1. legitimace ředitel Oblastního spolku ČČK v Trutnově ing. Ivo Trpkovič. Tato 
mládežnická organizace působí na SZŠ již čtvrtým rokem a zúčastní se aktivně řady různých akcí, 
především charitativního charakteru. Vede je při tom obětavě učitelka Jana Trejbalová. (Do činnosti 
ČČK se zapojila třetina studentek prvních ročníků). 
 
Curling 
 
 Na 160 studentů trutnovských středních škol využilo 24. ledna nabídky 1. Krkonošského 
cerlingového klubu seznámit se s tímto sportem. Na ledové ploše ZS měli možnost vyzkoušet si  
i odhoz dvacetikilového žulového „kamene“. 
 
Pivovar Krakonoš – ceny piva 
 
 Zatím co velké pivovary si přispíšily se zvýšením cen, trutnovský pivovar Krakonoš  
to nezamýšlí. Sudová dvanáctka se drží na 7,40, desítka na 5,40 Kč. Lahvové dvanáctistupňové pivo 
prodává pivovar za 8 a desetistupňové za 6 Kč. Ročně prodává pivovar 121 000 hl piva. 
 
 
 
 



Dostavba nemocnice – operační sály 
 
 O pokračujících pracích v areálu Státní oblastní nemocnice Trutnov informovala čtenáře 
Krkonošských novin 26.1. Jana Mudrová. 
 Nově budované čtyři centrální operační sály by měly nahradit dosavadní už velmi málo 
vyhovující podmínky (připomínky hygieniků). „Letos jsme získali státní dotaci ve výši 115 milionů 
korun. Centrální operační sály budou vybaveny vzduchotechnikou a dořešíme i jejich zázemí. Kromě 
centrální sterilizace vznikají v přízemí např. sklady a změnu zaznamenají zdravotní sestry. 
Připravujeme šatny, které jich využijí kolem tří set“, uvedl ředitel SONT Dr. Limburský. Sály budou 
propojeny se starou budovou podzemním i nadzemními tunely. 
 Poslední etapa rozsáhlé investiční akce bude zahájena v interním pavilonu, který spojí chodba 
se starou budovou. Nutné stavební úpravy čeká objekt, v němž je klinická biochemie. Dovršením 
poslední etapy dostavby se stane vybudování pavilonu patologické anatomie. Na tyto akce bude třeba 
160 mil. korun – poslední suma ze 460 předpokládaných. V rámci dostavby nemůže chybět blok 
s dílnami a hospodářskou správou. 
 Velkou podporu trutnovskému zdravotnictví, jak uvedl Dr. Limburský, věnuje poslanec 
parlamentu Dr. Rostislav Čevela. 
 
Nedostatek brambor (?) 
 
 Růst cen brambor vyhání cenu až na 20 Kč za kilogram. Začíná jich být obecně nedostatek – 
loni se v ČR sklidilo o 29% méně než v roce 2000. Navíc špatné počasí vedlo k vysokým skladovacím 
ztrátám. 
 Předseda trutnovského ZD ve Volanově Karel Špína však nebere situaci tak hrozivě. Družstvo 
prodává nyní brambory za 8 Kč. Nabídku na prodej většího množství brambor na vývoz odmítlo – 
brambory by chyběly na jarní výsadbu, na niž by se musely za vyšší cenu dovážet. 
 
Ministři školství a zdravotnictví v Trutnově 
 

               
 
 Beseda s vládními představiteli, s ministrem školství Eduardem Zemanem a s ministrem 
zdravotnictví Bohumilem Fišerem se uskutečnila 28. ledna večer ve velkém sále budovy MěÚ  
za celkem nevelké účasti občanů. Debata se točila kolem problémů ve školství a zdravotnictví hlavně 
v souvislosti s reformou státní správy. 
 „Dostavba nemocnice v Trutnově se zrealizuje zcela jistě v rámci státního rozpočtu. Investiční 
akce je letos zajištěna 115 miliony korun, v roce 2003 dostane nemocnice160 milionů“. Stát zkrátka 
rozestavěné akce v každém případě dofinancuje. Je otázkou, zda finanční prostředky pak přejdou  
na kraj úplně. V takovém případě by si krajské zastupitelstvo muselo určit jednotlivé priority v rámci 
všech rezortů. Druhou možností je, že se investiční peníze rozdělí v rámci kapitoly zdravotnictví. 



 Ministr B. Zeman se vyjádřil dost skepticky k reformě státní správy ve školství. Oslabením 
státní moci mohou vzniknout problémy v tomto rezortu. Jde např. o postavení škol, které mají 
nadregionální charakter. 
 
Radniční listy 
 
 Městské noviny Radniční listy s informacemi MěÚ, z kulturního a společenského života vyšly 
29. ledna. Jejich redakční radu tvoří Ing. Horynová, Mgr. Hendrych, Iva Trávníčková, Dr. Vambera, 
Zd. Krčmář a Ing. Vášová. Korektury provádí i nadále Mgr. Balánová. 
 
Výbuch zemního plynu 
 
 K výbuchu zemního plynu ve sklepě panelového domu v Žižkově ulici došlo 30.1. při opravě 
plynovodního vedení. Dva pracovníci plynárny utrpěli vážná zranění. Deset přítomných nájemníků 
v bytech vyvázlo bez úhony. Hmotná škoda byla odhadnuta na 50 000 Kč. 
 
Klub seniorů 31.1. 
 

               
 

               
 
 Na 1. letošním setkání členů Klubu seniorů zhodnotil obsáhle činnost této organizace její 
předseda Miroslav Šafařík. Schůze měla slavnostní ráz a měla odstartovat úspěšný vstup do nového 
roku, v němž nás čekají troje volby. 
 Schůze KS byla sice poměrně dlouhá (výčet činností byl obsáhlý), ale své poslání splnila. 
Ocenil to i přítomný starosta Adamec povzdechem na závěr jednání Klubu seniorů: „Přál bych si, aby 
tady (v Trutnově) vznikl klub juniorů.“ 
 
 
 
 
 
 



Návrhy na Kulturní cenu 
 
 Do konce ledna mohli trutnovští občané navrhnout jednotlivce nebo kolektivy, kteří významně 
přispěli k rozvoji kulturně-společenského života města na udělení Kulturní ceny (spojeno s odměnou 
10 000 a 20 000 Kč). 
 
Zimní lázně 
 
 Zimní lázně nabízejí příznivcům koupání možnosti jejich využití ve všední dny od 5.45 hodin 
až do 21.00 hodin. Pro specifické skupiny návštěvníků jsou vyhrazeny zvláštní hodiny – v neděli  
od 16 do 17 hodin nudiplavání, pro důchodce ve středu od 14 do 15 hodin, v pondělí šest drah. Po celý 
týden je v provozu sauna, solárium a fitness. 
 
Problematika divadla v Trutnově 
 

Problematiku výstavby a rekonstrukce kulturních zařízení Trutnova nechalo vedení města 
zpracovat odborníkům. První etapa měla posoudit stávající situaci a navrhnout způsoby a podmínky 
pro další optimální vývoj, především možnost výstavby a provozování divadla. Druhá etapa studie 
určuje podrobnější program a charakteristiku budoucího divadla, místa jeho umístění a základní 
technická kritéria – velikost, víceúčelovost apod. 
 A další kroky? Podle ing. Horynové, místostarostky, členové komise připravují mj. i návrhy  
na umístění hudebního klubu (v Trutnově chybí) – jeho vyřešení by mělo být součástí zpracovávané 
studie. Veřejná anketa na jaře příštího roku by měla získat názory a návrhy od občanů. Zamyslet se 
budou muset nad základními otázkami, např. na to, zda je vůbec nějaké nové kulturní centrum 
v Trutnově prospěšné (výstavba si vyžádá 150 – 200 milionů korun), zda bude mít město finanční 
zajištění na provoz divadla (roční náklady se odhadují na 5 až 10 milionů korun), jak by kulturní 
centrum mělo vypadat, kde by mělo v Trutnově stát (dosažitelnost, parkoviště, klidnější prostředí). 
Další otázky zjišťují osobní účast (pravidelnou či občasnou) na kulturních akcích města aj. 
 
Matriční události 
 
 Matriční události v Trutnově v lednu 2002: Narodilo se tu 43 dětí, z toho 17 trutnovských  
(11 chlapců a 6 děvčat). Uzavřeno bylo (jen) 7 sňatků. 
 V lednu zemřelo 43 lidí (17 spoluobčanů – 6 mužů a 11 žen). Členky Komise pro občanské 
záležitosti navštívily při životních jubileích 31 spoluobčanů s kytičkou a dárkem. 
 
MHD – změny 
 
 Změny v provozu MHD v lednu? Už od poloviny prosince předchozího roku autobusové spoje 
na lince č. 4, které v současné době zajíždí na Kryblici, budou Kryblicí projíždět. Proto bude v ulici  
M. Gorkého zřízena nová autobusová zastávka. Autobusy ze směru HSM do Poříčí budou Kryblicí 
projíždět ulicemi M. Gorkého, U Pramene, Kryblickou, Svažitou, Lomní a vyjedou na Polskou. 
 Podle požadavku města dojde rovněž k rozšíření provozu MHD, a to o víkendech a svátcích. 
Jedná se o tři páry nových spojů, které budou přímo spojovat HSM a zimní stadion (z HSM ve 13,35 – 
15,45 – 17,50 hodin). Nové spoje rovněž vylepší přepravní spojení mezi sídlištěm Zelená Louka  
a centrem města. 
 
Nezaměstnanost 
 
 V lednu stoupla v okrese nezaměstnanost na 8,23% - Úřad práce registruje na 5 000 žadatelů. 
 V regionu Trutnovska vykazují statistiky přes 9% nezaměstnaných (v Žacléři více než 15%). 
Z celkového počtu jsou skoro 2/3 lidí dělnických profesí. Nezaměstnaných mužů více než 50% (53). 



 Nově se v lednu ucházelo o práci 922 osob (o 150 více než v lednu 2001). Do zaměstnání 
nastoupilo 430, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 56, z ostatních důvodů 120 osob. Pokles 
nezaměstnanosti postihuje především elektrotechnický průmysl. Na podporách bylo v lednu vyplaceno 
6,5 mil. Kč. 
 Na jedno uvolněné pracovní místo připadá 5,5 osob. Pracovní nabídka je z 85% pro muže –  
na každé volné ženské místo připadá 19 uchazeček. Na veřejně prospěšných pracích bylo v lednu 
umístěno 41 osob, na rekvalifikaci přešlo 107 žadatelů o zaměstnání. Nezaměstnanost ovlivňuje 
propouštění z Infineonu (již v minulém roce). Ten jich nyní zaměstnává necelých 700 oproti  
1 100 původních, když začínal. 
 



Kulturní nabídka RL v únoru 
 
 Kulturní nabídka Radničních listů na únor zahrnovala: 
Výstavy (Ing. M. Kment: Fotografie. Kino Vesmír ve dnech 1.-28.2., Dana Holá: Kresby, koláže, 
grafika. Do 15.2. v Galerii města Trutnova). 
Ostatní pořady: 
2.2. Divadelní ples. Téma: Vodníci a vodní svět. Národní dům. 120 Kč. 
4.2. Akademie třetího věku. V. Šlágr: Mystická hora Kailasch. ČČK a DK. Nár. dům. 
6.2. Večer u klavíru s Fr. Jirkou (Dvořák, Haydn, Mozart, Schubert). V hotelu Bohemia. 
7.2.Hexenšús. Divadelní předplatné. Nár. dům, vstupné 120 Kč. 
9.2. Okresní taneční soutěž kategorie E. DK a Taneční škola manželů Francových. Nár. dům. 
Startovné 20 Kč. Vstupné 10 Kč děti, 30 Kč ostatní. 
10.2. O červené Karkulce a slepičce kropenaté. DK. V kině Vesmír. Vstupné 20, 30 Kč. 
12.2. Baruntve. Cestopisné vyprávění M. Klimeše s diapozitivy. DK. Nár. dům, 35 Kč. 
15.2. Valentýnský country večer (Star West, Jarní vánek). DK. Nár. dům, 50 Kč. 
16.2. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub filatelistů v Klubu důchodců. 
17.2. Člověče, nezlob se. Soutěžní odpoledne. DK. Nár. dům, startovné 30 Kč. 
 

           
                                                 
 
 

                                               
 
18.2. Akademie třetího věku. RNDr. E.Marková: Angola očima úpických astronomů. Pořádá ČČK  
a DK. Nár. dům. 
18.2. Vysílá studio Jezerka. Zd. Izer a M. Dobrodinský. DK. Vstupné 135, 155, 175 Kč. 
19.2. Mokrá říše. Pro 3.-7. tř. ZŠ. Nár. dům, 25 Kč. 
21.2. Ensemble Martini. Koncert pro SŠ. DK. Vstupné 30 Kč. 
21.2. Buddhismus na Západě. Roman Virt. Pořádá Společnost Diamantové cesty. Kulturní klub Nivy. 
21.2. Ensemble Martinů. Koncert KPH. Pořádá DK a Nadace Český hudební fond. Koncertní síň  
B. Martinů. Předplatné. Ostatní 65, studenti 45 Kč. 
 



           
 
25.2. Lidé, pouště a hory Jižní Ameriky. Cestopisné vyprávění M. Brunnera. DK. Nár. dům, 35 Kč. 
27.2. Beatles v Trutnově. Skupina The Backmards. DK. Nár. dům, 195 Kč. 
28.2. Pohádky zpod duchny. Pro MŠ a 1.-2. tř. ZŠ. DK. Nár. dům, 25 Kč. 
28.2. Blues z Afriky. Hudební klub Tam-tam. Nár. dům, 35 Kč. 
29.2. Ples mládeže ČČK. Hraje Generace. Nár. dům, 75 Kč. 
 
Muzikantský ráj 
 

               
 
 Muzikantský ráj v únoru nabízí: 4.2. Klavírní koncert Fr. Jirky, 7.2. Folkový večer, (Obzor), 
9.2. Písně 70. let živě (k poslechu i tanci), 11.2. Klavírní koncert Fr. Jirky, 14.2. Sestry Steinovy Praha 
(70 Kč), 16.2. Country večer (Jarní vánek), 21.2. Ramblin Rex Duo (70 Kč), 24.2. Nevšední soutěže 
pro rodiče s dětmi, 25.2. Klavírní koncert Fr. Jirky, 28.2. Folkový večer (Silmaril). 
 
Country klub Bonanza 
 
 Country klub Bonanza připravil na 2.2. Folkový večer (dívčí kapela Kocábka), na 7.2. Country 
večer (Country band Bonanza), na 9.2. hradeckou skupinu Otroci, na 14.2. Country band Bonanza –  
i 21.2., 23.2. hradeckou skupinu Duha, na 28.2. Country band Bonanza. 
 
SZŠ 
 
 Volby Miss Střední zdravotnické školy v Trutnově 30.1. v Kulturním klubu Na Nivách  
se zúčastnily kromě 10 soutěžících jako hosté Andrea Špeldová ze SZŠ, vítězka v televizní soutěži  
DO-RE-MI, dále Jan Baťková, studentka trutnovského gymnázia, letošní královna věnných měst. 
 
 
 
 



Divadelní ples 
 

           
 

           
 
 Divadelní plesy mají v Trutnově svou už dvacetiletou tradici – začali s nimi členové 
amatérského divadelního studia Klicpera a Divadla ze sklípku. Také letos zaujmou účastníci svými 
nápaditými kostýmy a převleky. 2.2. ples na téma „Vodníci a jejich říše.“ Bohatý program početně 
plně navštíveného večera zahrnulo mj. vystoupení taneční skupiny Star West a vodnická kapela Meta. 
 Fantazii se žádné zábrany nekladly a tak i letos vyzněl divadelní ples nezapomenutelně 
v opravdové pohodě. 
 
První reprezentační ples ZŠ v HSM 
 
 Mezi pořadateli plesů přibyla letos i Základní škola Mládežnická v HSM. Proběhne 
v rozlehlých prostorách školy – využije se obou tělocvičen i jídelny. K myšlence uspořádání plesu 
vedla především skutečnost, že se zánikem Texlen-klubu zůstávala lokalita Horního Starého Města 
ochuzena o tuto možnost kulturně společenského vyžití. Uvedl to i ředitel ZŠ Zdeněk Géc: „Lidé  
ze sídliště byli zvyklí na pořádání plesů v klubu, takže naším prvním počinem se stal právě tento druh 
zábavy. Rozhodli jsme se uspořádat reprezentační ples školy. Chceme se o to pokusit …“ 
 A podařilo se. Akce proběhla bez problémů – poslední návštěvníci odcházeli ve čtyři ráno. 
„Nebývalý zájem o ples ukázal, že se tyto akce mohou stát tradicí. Rozhodli jsme se, že během roku 
umožníme uspořádání asi čtyř podobných zábav“, uzavřel ředitel školy. Na ples přišlo přes 500 lidí  
a byli spokojeni, jak se mnohokrát během večera vyjádřili. 
 
Privatizace bytového fondu 
 
 Zrychlením privatizace bytového fondu města se RM a ZM zabývaly v únoru. Letos se počítá 
s prodejem bytů o 20% více než loni – Trutnov vlastnil na pět tisíc bytů, více než tisíc jich 
zprivatizoval, tisíc si chce ponechat pro sociální případy a pro stabilizační potřeby. Ve výběrovém 



řízení na marketing prodeje bytových domů byly vybrány tři realitní kanceláře, které budou oslovovat 
nájemníky městských bytů. 
 
Dvojky k svatbám nelákají 
 

Dvojková pověra (přinášejí dvojky štěstí?) se trutnovského matričního úřadu nijak nedotkla  
( na rozdíl např. od Hradce Králové). Podle vedoucí matričního úřadu Věry Ouhrabkové zájem  
o svatbu 2.2. projevil jeden pár a o svatbu 22.2. čtyři. V této roční době je to zcela normální. 
 
Kurs břišních tanců 
 

           
 

Zájem o kurs břišních tanců (vede ho lektorka Líza Vegrová z Prahy) ve dnech 2. a 3. února 
v tělocvičně ZŠ Komenského projevilo na 30 žen. V Trutnově to nebude první kurs. Společná cvičení 
probíhají měsíčně. 
 
Infineon, Tyco, Siemens – propouštění 
 
 Problémy má v současné době elektrotechnický průmysl – nedostatek zakázek, recese na trhu. 
V Trutnově se to týká firem Infineon, Tyco Electronic a Siemens. Ty již před několika měsíci začaly 
s propouštěním – od konce roku už na šest set pracovníků (nejvíce Infineon 400). 
 
Názvoslovná komise 
 

           
 



           
 

4. února se sešla pod vedením Dr. Jiřího Vambery, člena RM, názvoslovná komise, aby 
projednala návrh na pojmenování ulic městské části Lhota. Devatenáct návrhů připravil převážně Jan 
Slovík, který je přes své mládí opravdovým znalcem města a jeho okolí – je mj. i tvůrcem zdařilých 
plánů Trutnova. 
 K předním členům trutnovské názvoslovné komise patří už léta prof. PhDr. Vladimír Wolf, 
současný děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Ten právě 4. února 2002 oslavil  
60 let usilovné a velmi úspěšné pedagogické a vědecké práce. Členové názvoslovné komise mu rádi 
při zahájení práce komise 4.2. srdečně pogratulovali. 
 
Dr. Wolf (60) 
 
 Posledních deset let přineslo PhDr. Wolfovi nejen osobní zadostiučinění za trpké období 
normalizace, ale přineslo mu i možnost společenského a vědeckého uplatnění, stal se vedoucím 
katedry dějepisu na hradecké pedagogické fakultě, přičinil se o její přebudování na Ústav historických 
věd, dosáhl postavení docenta, byl zvolen děkanem fakulty a jmenován univerzitním profesorem. Má 
velké zásluhy na tom, že Univerzita Hradec Králové se stává uznávaným vědeckým pracovištěm, které 
dobře připravuje i pedagogy pro jejich středoškolské působení. 
 Veliký kus práce vykonal PhDr. Wolf i pro trutnovskou kulturu i historii, a to nejen města,  
ale i podniku Texlen. 
  
Hokejová liga 
 
 Poslední krkonošské derby letošního ročníku I. Východočeské hokejové ligy skončilo začátkem 
února ve skupině o udržení vysokou výhrou Vrchlabí 8:0 nad Trutnovem. Mezi 8 účastníky o udržení 
skončil Trutnov na 3. místě. 
 
Rotary klub (studijní pobyty mladých lidí) 
 
 Trutnovské středisko Rotary klubu navštívila začátkem února Ryoko Shimizu z Japonska 
v rámci činnosti klubu – zprostředkovávání studijních pobytů mladých lidí v cizích zemích. 
„Trutnovský Rotary klub je do této činnosti zapojen vysláním jedné dívky na rok středoškolského 
studia do USA a současně péčí o jinou studentku, Američanku, při jejím zdejším pobytu. V letošním 
školním roce je v ČR takových hostujících studentů osmadvacet“, uvedl člen klubu Petr Just. (Zmíněná 
Ryoko je kamarádkou americké studentky Brittany Miliard, o niž se starají Rotariáni v Trutnově. 
Ryoko studuje v současné době na gymnáziu v Přerově). 
 
Nová Paka – Trutnov (basketbal) 
 
 Protože basketbalistky Sokola Nová Paka nemohou odehrát finálovou skupinu druhé ligy  



ve vlastní tělocvičně (nesplňuje požadované podmínky svazu), hrají tyto zápasy ve vypůjčeném 
prostředí sportovní haly trutnovského gymnázia. Spolupráce Trutnova s Novou Pakou je vzorná. 
 
TIC 
 
 Na 8. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World ve dnech 7.-10.2. přijeli 
i zástupci Sdružení pro turistické informační centrum Trutnov. Veletrhu na holešovickém výstavišti 
v Praze se zúčastnilo 868 vystavovatelů z 68 zemí. Navštívilo ho přes 50 000 návštěvníků.  
 Trutnov se na tomto veletrhu představil nově vybudovanou naučnou stezkou „Den bitvy  
u Trutnova 1866“. (Stezka byla slavnostně otevřena loni u příležitosti 135. výročí bitvy u Trutnova). 
Zdařilou publikaci k těmto událostem vydalo město Trutnov v roce 2002. 
 
První občánek 
 

                                                  
 
 První trutnovské dítě roku 2002, Davida Nováka, přivítal 7. února na MěÚ starosta  
Mgr. Adamec. Ten jménem města předal Novákově rodině – Alena a Martin, rodiče, sedmiletá Anička 
– kromě květin i pětitisícový obnos. 
 V roce 2002 přišlo na trutnovský svět první dítě až 2. ledna před polednem. Nevadí, že nebylo 
„novoroční“. 
 
Schránky důvěry 
 
 Dvě schránky důvěry rozmístila trutnovská policie ve městě. Jedna je v ulici Roty Nazdar, 
druhá ve vestibulu okresního úřadu. Jsou barevně nápadné – bílé se zeleným pruhem. „Okresní 
ředitelství k tomuto kroku přistoupilo na základě dobrých zkušeností z jiných měst. Často se stává,  
že poctiví občané najdou ztracené doklady jiných lidí a nevědí, jak s nimi naložit. Pro mnohé, zvláště 
ty starší, je naše oddělení umístěno na periferii, kam se těžko dostávají. Proto jsme zvolili umístění 
druhé schránky v budově OkÚ“, vysvětlila umístění druhé schránky mluvčí PČR Iva Hanušová. 
 Do schránek mohou občané vhazovat sepsané podněty, připomínky, dotazy. Je to zároveň  
i jedna z forem spolupráce obyvatelstva s policií. 
 
Propojení Masarykovy polikliniky se SONT informačním systémem 
 
 Významnou nabídku podala SONT lékařům nově otevřené Masarykovy polikliniky 
v Palackého ulici. Jde o nutnou spolupráci. „V současné době chceme nabídnout informační 
technologie, díky nimž dojde k propojení nemocnice s terénní sférou. Program je připravován  
ve spolupráci s informační sekcí ministerstvem zdravotnictví, které jej také finanční podpoří. 
Počítáme, že k realizaci dojde velmi brzy, do poloviny roku,“ vyjádřil se ředitel SONT  
MUDr. Limburský. „SONT usiluje o propojení zmíněným systémem s Fakultní nemocnicí Hradec 
Králové.“ 
 Lékaři se tak vzájemně mohou informovat o stavu pacienta, jeho léčení, o výsledcích  



vyšetření aj. 
 
Okresní taneční soutěž 
 

             
 
 Dvaapadesát úspěšných párů z tanečních kurzů v trutnovském okrese je přihlášeno na okresní 
taneční soutěž kategorie E 9.2. v Národním domě. Šest nejlepších z nich postoupí do celoregionálního 
kola 16.3. v Jičíně. Akci v Trutnově pořádala Taneční škola M. France a Dům kultury. 
 Trutnovský porotce Walter Elschek se k soutěži vyslovil: „Díky sportovním klubům a lidem, 
kteří začínají rozvíjet profesionální Svaz tanečního sportu v republice, vznikly soutěže kategorie E,  
což jsou neregistrovaní.“ 
 
Poškozené byty mrazem 
 
 Voda ve zmrazené podobě (lednové mrazy) poškodila na 60 bytů Městského bytového 
podniku. Mrazy a obleva, ledové převisy a pláty a následné promáčení stropů a stěn se podepsaly 
zvlášť na ty nájemníky, kteří bydlí v horních patrech těchto domů. 
 K vystěhování nájemníků těchto poškozených bytů do náhradních prostor z důvodů 
neobyvatelnosti bytu však nemuselo dojít, i když i takové opatření mělo město zajištěno. 
 
Curling – vozíčkáři 
 
 Skutečnost, že vozíčkáři se dostanou bez problémů na ledovou plochu ZS umožňuje založení 
týmu tělesně postižených sportovců. Vstříc jim vychází I. Krkonošský curlingový klub v Trutnově. 
 
CCC – Vella Trutnov 
 
 Navrátit Trutnovu hrdé sportovní označení „Město cyklistiky“ usiluje nově založený oddíl 
cyklistiky CCC – Vella Trutnov. Netvoří ho jen dva vynikající závodníci, mistři ČR v cyklokrosu 
Jaroslav Kulhavý a Jindřiška Bejstová, ale řada dalších dobrých, nadějných závodníků. 
 Závodníci CCC – Vella Trutnov se budou zúčastňovat i všech akcí na okrese. 
 
Zimní stadion 
 
 O jarních prázdninách nabízí zimní stadion v Trutnově další hodiny veřejného bruslení. 
 
Urychlení soudního procesu 
 
 Podle novely trestního řádu je možné, ale jen při splnění celé řady podmínek, urychlení 
soudního procesu. Podle vyjádření předsedy senátu okresního soudu je na hodnocení přínosu novely 
ještě brzy. Trutnovský soud řeší ještě řadu případů z loňského roku – podle starého trestního řádu. 



 V Trutnově byl podle novely zatím odsouzen (během dvacetičtyř hodin) jen pachatel z 9. ledna, 
který kradl ve Špindlerově Mlýně. Od spáchání trestného činu do vynesení rozsudku neuplynulo ani 24 
hodin. 
 
Rockové festivaly v Trutnově (fotovýstava) 
 

             
 
 Až do 26. února je přístupná výstava fotografií M. Klimeše v kině Vlast v Janských Lázních. 
Přináší množství zajímavých záběrů z trutnovských rockových festivalů posledních tří let. 
 
Audiozáznamy v soudní síni 
 
 Do konce roku 2002 by měla být zkušebně vybavena jedna jednací síň Okresního soudu 
v Trutnově technikou audiozáznamu. Nový způsob protokolování v soudní síni bude mít význam 
zvláště u složitých vlekoucích se procesů. (V souvislosti s novelou trestního řádu.) 
 
Celostátní soutěž budoucích zdravotníků v recitaci a uměleckém přednesu 
 
 Již třetí ročník celostátní soutěže v recitaci a uměleckém přednesu připravila v polovině února 
pro budoucí zdravotníky Střední zdravotnická škola v Trutnově. Přihlášeno je 27 účastníků z celé ČR. 
 Soutěž proběhne 14.2. v malém sále MěÚ. Patronát nad touto akcí převzala trutnovská městská 
rada, která poskytla i finanční příspěvek na organizační zajištění. Tradiční sepětí s Podkrkonoším 
vyjadřuje i název soutěže Poetica corcontica. 
 Pořadatelství celostátní soutěže (již potřetí v Trutnově) lze podle vyjádření ředitele trutnovské 
SZŠ Karla Javůrka považovat jako uznání dosavadní dobré práce v této oblasti. Je prezentací nejen 
samotné školy, ale i města Trutnova. 
 Součástí celostátní soutěže byl kromě exkurzních zájezdů do Muzea bratří Čapků v Malých 
Svatoňovicích a Muzea Boženy Němcové v České Skalici i pracovní seminář, zaměřený na recitaci  
a dramatické umění. (Připravil ho ředitel trutnovské ZUŠ Tomáš Komárek.) 
 Vítězkou celostátní soutěže SZŠ se stala Veronika Olejníková z Karlových Varů. Na třetím 
místě skončila trutnovská zdravotnice Lenka Hynková. 
 
Fotovýstava Lad. Kopeckého (Skalní město) 
 
 Vernisáž výstavy fotografií Ladislava Kopeckého proběhla v Muzeu Podkrkonoší Trutnov  
14. února. Ladislav Kopecký (je členem Spolku podkrkonošských výtvarníků) představil na výstavě 
více než sto barevných fotozáběrů s krajinářskou tématikou. 
 „Klíčovými motivy jeho fotek jsou náměty z pískovcových skalních měst, Jestřebích hor. 
V expozici najdeme i snímky z malebného okolí Malé Skály“, uvedl při zahájení trutnovský fotograf 
Ctibor Košťál. 



 Při konečném vytváření fotografií využil Kopecký netradiční prvek – laserový a inkoustový 
tisk snímků, který umožňuje řadu počítačových úprav v podobě barevných korekcí, retuší nebo 
efektních filtrů. 
 V podkrkonošské oblasti se soustředil fotograf Kopecký na okolí Malých Svatoňovic a Jestřebí 
hory. Výstava v trutnovském muzeu potrvá do 3. března. 
 
Sportovní ocenění města 
 
 Do 15. února měli trutnovští občané navrhnout jména těch sportovců, sportovních kolektivů  
a trenérů, kteří se v roce 2001 nejvíce přičinili v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy města. 
 
Thajský vězeň Radek Hanykovics 
 
 Jeden ze dvou Čechů vězněných v Thajsku za pašování drog, devětadvacetiletý Radek 
Hanykovics, má letos naději vrátit se do ČR. Z 30 let vězení si jich odpykal zatím pět. A v čem je 
naděje návratu? Sněmovna 15.2. schválila thajsko-českou dohodu, umožňující odsouzencům odpykat 
si trest ve vlasti. Schválení mělo ale namále – podle řady poslanců není v zájmu ČR schvalovat 
smlouvu usnadňující život pašerákům drog a po návratu by mohli oba vězni dostat prezidentskou 
milost. 
 
Finále soutěže hry „Člověče, nezlob se!“ 
 

           
 

           
 
 V sále Národního domu se 17.2. uskutečnil finálový souboj hry „Člověče, nezlob se!“. 
Vítězkou zábavného turnaje se stala z 23 hráčů Jana Janková z Trutnova. Hrací pole bylo rozsáhlé – 
bylo nalepeno na parkety sálu. Jako figury posloužily vypůjčené policejní dopravní kužely, potažené 
látkou. 
 
 



Chovatelská přehlídka trofejí 
 
 17. února se uskutečnila v lesnické škola chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře, kterou 
uspořádal okresní myslivecký spolek. Deset zlatých medailí získali myslivci na Trutnovsku  
za ulovenou spárkatou zvěř – sedm z nich patří muflonům, další jelenu, daňkovi a srnci. 
 Výstavu navštívilo na 1 500 zájemců. Byl to již 39. ročník této přehlídky a podle vedoucího 
referátu lesnictví OkÚ v Trutnově ing. Zd. Navrátila patrně poslední. 
 „Současně se změnou zákona o myslivosti vstupuje v platnost druhá etapa reformy státní 
správy. Státní správu myslivosti na území národního parku přebírá Správa Krkonošského národního 
parku ve Vrchlabí. Chovatelské přehlídky ani v novém zákonu nejsou zakotveny jako povinné a státní 
správa je pouze může nařídit.“ 
 Myslivci Trutnovska si dosud vedli velmi dobře – svědčí o tom množství trofejí medailových 
hodnot. 
 Činnost myslivců přesvědčivě dokládá vydaný Zpravodaj. 
 
Kurz výpočetní techniky (DDM) 
 
 Kurz „Počítačové gramotnosti“ připravil ve dnech 18.2. až 12.3. v rozsahu 16 vyučovacích 
hodin v učebně výpočetní techniky na 4. Základní škole R. Frimla trutnovský Dům dětí a mládeže. 
Kurzovné činí 1 200 Kč. 
 
„Šikana“ na školách 
 
 „Při besedách, které ve škole pořádáme, děti řeknou ledacos. Je však potřeba, aby se pak 
neuzavřely do sebe. Učitel je tady velmi důležitou autoritou, která se musí umět k problematice 
vhodně a dobře postavit Snažit se věci rozkrývat, aby se nepřehlížely, nezamlčovaly. Spojili jsme se 
proto nyní s Centrem vzdělávání a nabídli cyklus pro pedagogy na téma „Nebezpečí šikany  
na základních školách a jak jí předcházet“. Plánujeme i besedy s žáky a jejich rodiči.“ 
 Učitelé se podle zkušenosti manažerky Kmeťové musí naučit více komunikovat s dětmi, 
zvládnout zmapování třídy. Jeví se, že zvláště na větších školách chybí psychologové. 
 
„Most k životu“ 
 
 Společnost „Most k životu“ připravuje na konec února seminář na téma „Násilí v nás a kolem 
nás.“ Týká se to hodně i matek s dětmi, samoživitelek. Za účasti zástupců různých organizací, 
sociálního odboru MěÚ, OkÚ bude diskutovat s účastníky semináře Jovana Lelková o podobách násilí 
na ženách Trutnovska, o poznatcích z psychologické poradny, o azylových bytech. Právní 
problematikou násilí na ženách se bude na semináři zabývat Marie Lineau, Marie Vavroňová a Zdena 
Prokopová z obecně prospěšných společností v Praze. 
 Seminář finančně podpořila Nadace Open Society Found Praha. 
 
Cesta představitelů města do Peru 
 
 Týden, který zbývá do odjezdu trutnovské delegace do Peru, do míst, kde působil světově 
známý trutnovský rodák Samuel Fritz, byl poznamenán už blížící se cestou – řada vakcinačních 
procedur, očkování. Cesta to bude náročná. 
 Představitelé města ji však považují za užitečnou i z hlediska propagace Trutnova. Do Peru 
odjedou 1. března na pozvání peruánské strany, která kromě dopravy uhradí všechny výdaje. Letenky  
a další výdaje spojené s cestou se pohybují kolem sto tisíc korun. Částečná úhrada této částky se jeví 
v možnosti odprodeje filmového dokumentu z této cesty České televizi (celou akci natáčí kameraman 
Jiří Středa). 
 
 



Rezignace PhDr. Vl. Wolfa 
 
 Při jednání zastupitelstva města překvapil svou rezignací na poslaneckou funkci  
PhDr. Vladimír Wolf, děkan královéhradecké Pedagogické fakulty. 
 Svou rezignaci zdůvodnil především pracovním přetížením, svým postavením na fakultě.  
Ve svém závěrečném slově mj. uvedl: „Jsem rád, že se nenaplnily mé původní pochybnosti  
po vytvoření koalice v tomto městě a že jeho rozvoj ve volebním období nestagnoval.“ ZM mu 
poděkovalo za dosavadní práci a rozloučilo se s ním přáním úspěchu v jeho další práci. 
 
Klub seniorů 
 

           
 
 Na únorovou schůzi Klubu seniorů 20.2. byl pozván i ředitel Státní oblastní nemocnice Trutnov 
MUDr. Martin Limburský, který seznámil přítomné mimo jiné především se stavem dobudování 
nemocnice – nové operační sály. Na schůzi pohovořil i zástupce společnosti Quantum, která má 
v současné době finanční existenční potíže. 
 
Výstavba a rekonstrukce kulturních zařízení města (divadlo) 
 
 Koncem února se sešla na radnici komise, která byla pověřena koncepcí výstavby  
a rekonstrukce kulturních zařízení Trutnova – jde především o případnou výstavbu divadla, o níž 
usilují mnozí trutnovští občané. Komise probírala situaci stávajících kulturních zařízení, jejich 
dosavadní i budoucí využití. Diskutovalo se i o umístění nové budovy divadla – lokalit se nabízí 
několik, např. na Nivách, v prostoru dnešního sídla dopravní společnosti Osnado nebo bývalého 
autobusového nádraží (Šmoulov). 
 Do konce června by měla být vyhodnocena anketa, průzkum k problematice divadla 
v Trutnově. Situací trutnovských kulturních zařízení se zabývá z pověření RM i odborná firma. Více  
se však (a konkrétněji) bude moci celou touto záležitostí zabývat až nově zvolené zastupitelstvo města 
po listopadových volbách. 
 Diskuse o divadle v Trutnově mezi občany pokračují. 
 
Ochotnický soubor – Divadlo Vratislava Barvy 
 
 V rámci plesu Sanatoria MUDr. Bílka se představil ochotnický divadelní soubor ze Lhoty 
s hrou „Tasemnice“ Petra Vanžury. Hra je parodií na oblíbený seriál J. Dieta o nemocnici. (22. února) 
 
Magické datum svateb 22.2.2002 
 

Únorové dny, kdy se v datu objevilo několik dvojek, sice někde ovlivnily počet svateb 
(přinesou štěstí), ale v Trutnově samém tato pověrčivost příliš nezabrala. Podle sdělení matrikářky 
Věry Ouhrabkové „nakonec bylo svateb osm, většinou se odehrály pouze se svědky. Šlo totiž veskrze 
o dvojice, které mají už první manželství za sebou.“ 



 
Skibusy 
 
 Pravidelnou dopravu do hor zajišťují lyžařům skibusy od trutnovského autobusového nádraží. 
Odpadají tak cestovní problémy v linkových autobusech, v případě vlastního vozidla i s parkováním 
v Krkonoších. 
 
Curling – tělesně postižení 
 
 Pravidelné tréninky curlingu na zimním stadionu jsou předpokladem pro vytvoření 
kompletního čtyřčlenného týmu postižených občanů – těch na vozíku. Velmi vstříc při této aktivitě jim 
vychází 1. Krkonošský curlingový klub. 
 
HC Trutnov 
 
 HC Trutnov uspořádal i letos 23.2. turnaj přípravek pod názvem Memoriál Gustava 
Hillebranda. 
 
Music Pub Dvoračka 
 
 Hudební skupina Echt ! zaplnila 23.2. Music Pub Dvoračka. Charakteristickým rysem této 
kapely je hudba připomínající styl irských hospodských kapel. 
 
Kamenolom 
 
 Provoz kamenolomu povolilo ZM koncem února společnosti Krákorka z Červeného Kostelce 
na tři roky. Ve smlouvě o pronájmu bylo dohodnuto, že společnost z vytěžených a prodaných od sta  
do dvou set kubíků odevzdá městu za každý kubický metr 50 Kč (za vyšší těžbu už 100 Kč). Lom  
se nachází nad zahrádkářskou osadou v Polské ulici. 
 
Zima 
 
 Ještě koncem února trutnovská zima „zlobila“ vrstvou rozbředlého sněhu na komunikacích 
v horských oblastech. 
 
Výstava Vl. Mužíčka „Obrazy krajiny“ v Galerii města Trutnova 
 

             
 
 26. února byla otevřena v Galerii města Trutnova výstava Vlastimila Mužíčka „Obrazy 
krajiny“. 
 Výstavu uvedl přítel autora ing. Jiří Richter. Poukázal mj. nejen na to, jak kladně ovlivnil 
tvorbu Vl. Mužíčka profesor pražské akademie výtvarných umění trutnovský Oldřich Oplt, ale  
i zvláštní citový přístup ke krajině, zvláště v zimním období. 



 Hudebně obohatil vernisáž Mužíčkovy výstavy Martin Matyska skladbami na cembalo. 
 Vlastimil Mužíček se narodil 11. března 1959 v Jičíně. Žije a pracuje především v Nové Pace. 
Mezi jeho nejúspěšnější výstavy patří expozice v pražské výtvarné síni Academia. 
 Trutnovská výstava Mužíčkova výtvarného díl a bude otevřena do 29. března. 
 
Živnostenská oprávnění 
 
 Koncem února byla zveřejněna v Radničních listech „Výzva podnikatelům“. Uvádí se v ní, že 
na živnostenském odboru MěÚ se hromadí nevyzvednutá živnostenská oprávnění, eventuálně jejich 
provedené změny. 
 Přitom je podnikatel povinen při výkonu svého podnikání mít živnostenské oprávnění ve své 
provozovně. 
 
Svaz postižených civilizačními chorobami 
 
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR existuje v Trutnově (jeho OV SPCCH) již  
10 let. Zabezpečuje pro své členy léčebnou a sociální rehabilitaci (rehabilitační cvičení, rekondiční 
pobyty, rehabilitační aktivity). Předsedkyní OV SPCCH Trutnov je ing. Jiřina Stejskalová a jeho 
středisko je v přízemí OkÚ. 
 
Klub seniorů 
 
 Na 26. února v 9.30 hodin zorganizoval Klub seniorů exkurzi do trutnovského pivovaru 
Krakonoš. 
 
Videokronika 
 
 Významné kulturně-společenské události roku 2001 zachycuje dokumentární videokazeta. 
Celková časová délka kazety je dvě hodiny a čtyřicetdvě minuty, cena 240 Kč. Zajímavě zpracovaná 
videokazeta o životě Trutnova 2001 je dílem Frant. Tůmy z Vrchlabí. 
 
Regionální hospodářská komora 
 
 O financování podnikatelských projektů úvěry Českomoravské záruční a rozvojové banky, 
vládními podporami a dotacemi Phare se jednalo na semináři Regionální hospodářské komory 
severovýchodních Čech 28. února v zasedací síni MěÚ Trutnov. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
 
 Do 28. února mohli pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny Trutnov podat návrhy 
praktických lékařů pro děti a dorost na léčebný pobyt Mořský koník 2002 v Řecku a Chorvatsku. 
Léčebný pobyt je určen dětem od 7 do 16 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Galerie Dračí ulička v gymnáziu 
 

               
 
 Slavnostní otevření Galerie Dračí ulička v prostorách trutnovského gymnázia výstavou grafiky 
Jaroslava Klápště se konalo 28. února v 15.30 hodin.  

První patro gymnaziální budovy se výrazně změnilo. Iniciativou prof. Jaroslava Dvorského  
a několika studentů tu byla zřízena trvalá galerie. Bude dávat prostor a příležitost regionálním  

i vzdálenějším výtvarníkům. Kromě studentů je galerie přístupná i veřejnosti. 
Slavnost zahájení provozu Galerie Dračí ulička byla spojena s bohatým kulturním programem. 
K otevření gymnaziální galerie jen několik slov kronikáře města: „Jsem přesvědčen, že otevření 

Vaší galerie zdařilou první výstavou z díla Jaroslava Klápště je tím dosud chybějícím barevným 
kamínkem v mozaikovém obraze kultury našeho města. 

Váš počin je průkopnický, odvážný, jak to už konečně mládí sluší. Je i hodně náročný  
a neobejde se bez starostí a překážek. Ale ty jsou tu proto, aby se překonávaly.“ 

Výstavy v gymnáziu by se měly každé dva tři měsíce obměňovat. 
Za vedení školy poděkoval při vernisáži zástupce ředitele Petr Just především „panu 

Svatopluku Hrabalovi, jehož nápady, schopnosti a materiální pomoc jsou základní hybnou silou zrodu 
naší malé galerie. Bez něho by prostě nebyla. Dále vyučujícím estetických předmětů na naší škole, 
především pak panu Jaroslavu Dvorskému za to, že ochotně akceptovali a aktivně domýšleli náměty 
pana Hrabala a zajišťovali jejich realizaci. Nadační fond gymnázia Trutnov se snažil v rámci svých 
možností podpořit základní projekt, neboť oficiálně by mu měla patřit povinnost soustavné péče o to, 
aby dnešní akce byla pouze začátkem trvalého procesu. Pánové ing. Antoš a ing. Rada poskytli 
technickou pomoc, pan Aleš Pražan odbornou pomoc a paní Klápšťová, manželka našeho prvního 
vystavujícího autora, zapůjčila laskavě z jeho pozůstalosti grafické listy, tvořící jádro současné 
expozice. Pan Václav Počekajlo se svou firmou pomohl jak mohl v našich stísněných finančních  
i časových podmínkách vylepšit prostor expozice. I správní zaměstnanci školy ochotně přispěli  
nad rámec svých povinností k završení příprav …“ 
 
Matriční události 
 
 V měsíci únoru se v Trutnově narodilo 53 dětí, z toho 13 trutnovských (9 chlapců a 4 dívky). 
Uzavřeno bylo 13 sňatků (z nich jeden delegovaný z jiného matr. obvodu a jeden u římskokatolické 
církve). Zemřelo 45 osob, z toho 17 trutnovských občanů (8 mužů, 9 žen). Členky Komise  
pro obč. záležitosti navštívily při životních jubileích 26 spoluobčanů. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Míra nezaměstnanosti se zvýšila za únor na 8,31%. Úřad práce registruje přes 5 000 žadatelů  
o práci. Ovlivnil to především pokles zaměstnanosti v elektrotech. průmyslu. Do zaměstnání 
nastoupilo 395, z evidence vyřazeno 156 osob. Celkový počet registrovaných lidí bez práce se zvýšil  
o 48. Do pololetí se podle vyjádření ředitele Úřadu práce v Trutnově ing. Šmída nezlepší. 



 Počet volných pracovních příležitostí klesá – nyní na jedno místo připadá průměrně 6,4 osoby. 
Nabídka je z 83% na muže. Na každé volné místo ženské připadá 18 uchazeček. Těžko se hledá místo 
v administrativě. 
 



Kulturní nabídka na březen 
 
Kulturní nabídka Radničních listů z 28.2. na březen: 
Výstavy 
1.-31.3. Ratibořický mapový okruh. Pořádá DK. Výstava fotografií v kině Vesmír. 
20.-22.3. Setkání s Velikonocemi. DK. V Národním domě, vstupné 5 Kč děti, ost. 10 Kč. 
27.2.-29.3. Vlastimil Mužíček: Obrazy. Galerie města Trutnova. 
Ostatní pořady 
4.3. Hopla! Kukla pukla! Divadlo Drak z HK pro MŠ a 1. st. ZŠ. DK. V Nár. domě, 25 Kč. 
4.3. Akademie třetího věku. Anna Russová: Kouzlo Velikonoc. DK a ČČK. Nár. dům. 
5.3. Jak vraždili sestru Charlie. Divad. předplatné. DK. Nár. dům, vstupné 120 Kč. 
6.3. Večery u klavíru s Fr. Jirkou (Beethoven, Mozart, Liszt, Dvořák). ČMS a.s., Hotel Bohemia. 
9.3. Country bál (Star West, Pěna, Maruščiny jahody). DK. Nár. dům, 120 a 100 Kč. 
13.3. Austrálie – Tasmánie- N. Zéland. Cestopisné vyprávění ing. J. Havla. DK. Nár. dům,  
35 Kč. 
 

             
 
16.3. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub filatelistů. V Klubu důchodců Nivy. 
16.3. Country bál (Star West, Pěna, Jakž Takž). DK. Nár. dům, 120 a 100 Kč. 
17.3. Jarní veselení. Zábavné odpoledne pro děti. DK. Nár. dům, děti 20, ost. 30 Kč. 
18.3. Akademie třetího věku. RNDr. Vl. Prouza: Vých. Tureckem. ČČK a DK. Malý sál ND. 
21.3. Societa Incognitorium. Koncert KPH. Konc. síň B. Martinů, studenti 45, ost. 65 Kč. 
24.3. Růženka a Kopřivěnka. Sedmikráska-cyklus pohádek. DK. Nár. dům, 20 Kč. 
26.3. Módní přehlídka. Setkání s módou. DK. Nár. dům, 70 Kč. 
28.3. Anglický folkrock nepřežívá, ale žije. Hudební klub Tam-Tam. Nár. dům, 75 Kč. 
18.-24.3. Jazzinec 2002. IV. Ročník jazz, blues, a funky festivalu připravily Jazz a Go Go,  
Radioking, s.r.o., Janské Lázně a ofset tisk Úpice ve spolupráci s Domem kultury Trutnov. 
18.3. Dan Bárta a Illustratosphere. Koncertní síň B. Martinů. 
21.3. Funky Time. Vinárna Pod Hradem. 
22.3. Ethno World. Čajovna U Zeleného listu (Vlastislav Matoušek). 
23.3. Festivalové finále. Radim Hladík, Ivonne Sanchez a Robert Balcar trio. Naj Ponk trio. Peter Lipa. 
V Národním domě. 
28.3. Blues párty. Tony Bluesband a Yuwana Jenkins (USA). Vinárna Pod Hradem. 
24.3. Jazzinec After party. Papaya viros. Laco Déczi a Celulla New York v Nár. domě. Festival uvádí 
Martin Brunner. 
 
 
 
 
 
 



Muzikantský ráj 
 

              
 
 Muzikantský ráj (budova býv. transfúzní stanice na rohu Jiráskova nám. a Křížkovského ul.) 
4.3. Klavírní koncert Fr. Jirky 7.3. Kytarový večer. 9.3. Písničky na přání k poslechu i k tanci.  
11.3. Klavírní koncert Fr. Jirky. 12.3. Wabi Daněk a Miloš Dvořáček. 14.3. Folkový večer (Kaluže). 
16.3. Písničky na přání. 18.3. Klav. koncert Fr. Jirky. 21.3. Ramblix Rex duo. 25.3. Klav. koncert 
Vladimíra Župana. 28.3. Folkový večer (Silmaril). 30.3. Country večer (Jarní vánek). 31.3. Netradiční 
odpoledne pro rodiče s dětmi. 
 
Projekt 100 
 
 Kino Vesmír nabízí po celý měsíc březen filmy Projektu 100. 
 
Country klub Bonanza 
 
 Hudební pořady v Country klubu Bonanza: 7.3. Jarní vánek, 14.3. Country band Bonanza.  
21.3. Jarní vánek. 28.3. Country band Bonanza. 30.3. Velikonoce v Bonanze. Skupina C+W Phobos 
Dvůr Králové. 
 
CASD 
 
 Společnost život a zdraví ve spolupráci s CASD připravila na 16.3. přednášku  
MUDr. Marka Ondráčka: S novým srdcem do nového milénia aneb O chorobách srdce. Přednáškový 
sál CASD (za nemocnicí). 
 
Ples gymnázia v prostorách továrny 
 
 Maturitní ples Gymnázia Trutnov se konal nezvykle v prostorách areálu Texlenu v HSM, které 
byly narychlo vhodně upraveny a vyzdobeny. 
 
 Zápis do trutnovských mateřských škol na školní rok 2002/03 proběhne od 1.3. do konce 
dubna. 
 
 
 
 
 
 
 



Cesta představitelů Trutnova do Peru 
 

                 
 

              
 

              
 
 1.3. pátek ve 4.30 h. odjezd z Trutnova autem do Prahy-Ruzyně, příjezd na letiště v 7.20 h., 
odbavení, čekání na let do Londýna se společností British Airways. 9.15 h. odlet do Londýna, přílet 
v 10.30 h. – posun času o 1 h zpět. 23.30 h. odlet do Limy-Peru se společností American Airlines. 
 2.3. sobota 5.20 h. do Limy. Setkání s Petrem Drozenem, v Limě žijícím Čechem, který 
trutnovské delegaci dělal průvodce a tlumočníka. Po odbavení následovala cesta do hotelu Almán,  
Av. Azeguipa 4704. Snídaně, sprcha a krátký dopolední výlet na náměstí v Limě – Plaza de Armád, 
procházka okolními uličkami, kolem prezidentského paláce, památníku Francisca Pizarra (roku 1533 
dobyl říši Inků a připojil ji ke koloniálním državám Madridu). 14.00 h. odlet do Tarapota. Na letišti  
se k delegaci připojil starosta Yurimaguas se svou ženou, kteří společně s delegací cestovali až  
do Yurimaguas. 15.30 h. přílet do Tarapota, odtud po polní silnici (136 km za 6 h.) auty  
do Yurimaguas, kam celá výprava dojela před půlnocí. Ubytování a první noc v hotelu Luis Antonio, 
Av. Jáuregui 407, Yurimaguas. Ubytování velmi pěkné, na evropské úrovni. (Celková doba cesty 
z Trutnova na místo trvala přes 44 hodin). 
3.3. neděle 7.00 budíček, procházka městem do sídla nadace EDA, přivítání delegace, slavnostní 
projev starosty Yurimaguas, pana Juana Daniela Mesia Cannes, dále následoval projev představitele 



nadace EDA pana Thomase Heftiho a nakonec starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec poděkoval 
za pozvání. Poté následovala slavnostní snídaně, po ní přesun před Radnici, kde proběhl uvítací 
ceremoniál. Ve 12.00 h. slavnostně nastoupila vojenská garda, byly vztyčeny obě státní vlajky, 
proběhla přehlídka zástupců dětských organizací, hasičů, voj. útvarů apod. Na Radnici v zasedací 
místnosti se uskutečnily další uvítací proslovy, předání dárků naší delegaci a od nás zástupcům města 
Yurimaguas, ukázky indiánských tanců dětských zájmových útvarů. 15.00 h. slavnostní oběd  
ve stylové restauraci El Dorado na břehu řeky Huallaga, kde se neformálně pokračovalo v rozhovorech 
obou starostů. 18.00 h. návrat do hotelu, krátký odpočinek a ve 21.30 h. odjezd do místní diskotéky  
za městem s cílem poznat noční život prostých obyvatel města. Návrat na hotel bez problémů  
do půlnoci. 
4.3. 7.00 h. budíček, snídaně v hotelu a v 9.00 h. odjezd lodí po Rio Hullaga proti proudu řeky  
do blízko ležícího idylického jezera, které se nazývá „Lago Cuipari“, kde se výprava seznámila  
se způsobem života v typickém vesnickém sídlišti. Pozvání na oběd (rybí vývar, vařené solené ryby, 
rýže, vařený banán a cibulový salát) od místních obyvatel bylo přijato s určitou dávkou zvědavosti. 
Vodu k pití si výprava vezla s sebou v platových lahvích. Návrat do Yurimaguas zpět kolem 16. h. 
Následoval krátký odpočinek v hotelu a večerní procházka městem – přístav a trh v blízkosti přístavu. 
5.3. úterý 7.00 h. budíček, procházka trhem v Yurimaguas, poté snídaně a opět procházka městem. 
Návštěva místního kostela a řemeslné dílny. 14.00 h. odlet malým letadélkem do vesničky Balsapuerto 
v pralese. Let trval 15 minut, přeprava byla 2x po 4 osobách. Po přistání byla delegace uvítána hudbou 
a tancem v podání místních obyvatel – indiánů Chayahuitas, kteří přibližně s 8 000 členy  
v 63 obecních společenstvích představují největší etnikum provincie Alto Amazona. Přivítání  
na místní radnici doprovázely pozdravné projevy obou starostů a některých náčelníků indiánských 
kmenů. Večer následovala prohlídka vesnice, místní nemocnice a posezení s místními představiteli.  
Ve 22.00 h. vypínají agregát na el. proud, následoval tedy spánek v domě pana starosty. 
6.3. středa 7.00 h. budíček, delegace z Trutnova doprovázená místními obyvateli, průvodci, vyráží  
na cestu džunglí ke skalním rytinám v Cumpanamá (vznikly někdy před 2 500 roky). Cesta k rytinám 
trvá čtyři hodiny, celkem bylo překonáno 18 brodů. U skalních rytin výpravu přivítali členové kmene 
Chayahuitas, který udržuje cca 12 km dlouhou přístupovou cestu džunglí. U vodopádů výprava lehce 
pojedla konzervu tuňáka a vydala se na cestu zpět do Balsapuerta. Po namáhavé cestě odletěla kolem 
16. hodiny letadélkem zpět do Yurimaguas. V 19.00 h. proběhlo na Radnici slavnostní setkání obou 
starostů se zástupci ženských organizací, beseda o problémech a odpovědi obou starostů na dotazy žen. 
Následovala slavnostní večeře na rozloučenou se zhodnocením významu návštěvy trutnovské delegace 
a s nastíněním možností další spolupráce obou měst. 
7.3. 6.00 h. budíček, v 6.30 h. odjezd auty do Tarapota (6 hodin jízdy), čekání v hospůdce naproti 
letišti do 15.30 h. na odlet letadlem do Limy. Přílet do Limy v 17.00 h., odjezd do hotelu, ubytování  
a večerní nákup suvenýrů v Limě v Inka obchodech. Ve 20.30 h. v hotelu společná večeře  
na rozloučenou s rodinou tlumočníka, ve 22.30 h. spánek. 
8.3. pátek 5.00 h. budíček, skromná snídaně v hotelu a v 5.35 h. odjezd na letiště do Limy.  
Po zdlouhavých a komplikovaných odbavovacích procedurách následoval v 8.04 h. odlet do Miami. 
Přílet ve 14.00 h., bezproblémové odbavení na let do Londýna a čekání na letišti. Ve 20.35 h. odlet  
do Londýna – přílet v 10.05 h. Čekání v Londýně na let do Prahy ve 14.30 h. Přílet do Prahy v 17.30 
h., odjezd autem na letiště v Ruzyni v 18.00 h., příjezd do Trutnova ve 20.00 h. (celkový čas strávený 
na zpáteční cestě byl 61 hodin). 
 
K cestě po stopách S. Fritze 
 
 Yurimaguas a Páter Samuel Fritz. Jezuitský misionář Samuel Fritz se vypracoval až na post 
představeného misionářské činnosti Tovaryšstva Ježíšova působící v Amazonii. Založil misionářské 
osady pro domorodce v oblasti Omaguas, pracoval intenzivně na zakládání nových misionářských 
středisek a na rozšíření působnosti misionářské diecéze v Laguně po proudu řeky Amazonky až 
k soutoku řeky Madeiry (v Brazílii) a Amazonky. 



 Je třeba poznamenat, že první výchozí místo misionářské činnosti členů Tovaryšstva Ježíšova 
se nalézalo v Erebos. Odtud navazovali kontakty s kmeny Omagua a Yurimagua od řeky Amazonky, 
jejíž ostrovy byly obydleny rovněž kmeny Ayznar, Ibanomas a dalšími. 
 Hromadné přesvědčování Omaguů k náboženství na základě výuky formou otázek a odpovědí 
bylo zahájeno v roce 1686 pod osobním vedením pátera Fritze. Na závěr se zformovalo celkem 33 
omaguasských osad indiánů, kteří přistoupili na víru. Nejvýznamnější osada se nazývala San Joaquín 
de Omaguas a později došlo k jejímu přesunutí do místa, nalézajícího se po proudu řeky a nazvaného 
Nauta en el Amazona, nedaleko Pebas a Ampiyacu. Až tam docházelo ke vpádu portugalských 
otrokářů z Brazílie, kteří indiány nutili k přesídlení na již označené místo nalézající se poblíž San José 
de Caumaris. 
 Téměř všech 50 osad zřízených podél proudu na soutoku řek Napo a Yavari, vlévajících se  
do řeky Negro (poblíž Manaus) bývalo neustále přepadáno a pleněno ozbrojenými bandami 
„Bandeirantes“, které po sobě zanechávaly zpustošené vesnice a jejich obyvatele odvlekly nebo zabily. 
 Yurimaguasští indiáni (neboli Yuriové) byli pokrevně spřízněni s Omagui a měli rovněž 
vybudována sídla podél řeky Amazonky, a to již od ústí řeky Yavari. Byli natolik pronásledováni 
portugalskými otrokáři, že do dnešního dne zůstali naživu pouze potomci těch, kteří se vydali osídlit 
Huallagu a již od samého počátku se přizpůsobili zvykům míšenců. Z uvedeného důvodu 
Yurimaguové jakožto původní domorodé obyvatelstvo již v podstatě neexistují. 
 Yurimaguové zpočátku měli k dispozici misionářské centrum, jehož název „Virgen de las 
Nieves de Yurimaguas“ (Yurimaguaská ledová panna) zůstával zachován i při následných 
přesídlováních, jež nakonec vyústily k založení dnešního hlavního města provincie. Původní „Virgen 
de las Nieves de Yurimaguas“ se zachovala poblíž „tefé“, což bylo jedno ze sídel založených páterem 
Fritzem. 
 Podle tvrzení jezuitů byly v roce 1709 některé rodiny z kmene Yurimagua a Ayzar přemístěny 
k huallaze a usídlily se v osadě Cocamillas. Mnoho jezuitů bylo nuceno přerušit svou misionářskou 
činnost, neboť mnozí onemocněli a zemřeli.  
 Páter Fritéz,  jakožto představený misionářské činnosti Jezuitů byl osobně zainteresován  
na zajištění bezpečného místa, kam by mohly být rody Yurimaguů, Omaguů a Ayzarů přesídleny. 
Trval na tom, aby se všichni přemístili k Huallaze, jež se nalézala při ústí řeky Paranapury a kde již  
od počátku 18. století existovala bývalá misie, kde se již usídlili indiáni kmene Munice společně 
s indiány kmene Mobilones de Lamas. Ty sem přesídlil již v minulém století misionář páter Santa 
Cruz. 
  Na základě pokynů P. Fritze bylo do sousedství obydlí Mnichů a Mobilonů nastěhováno 
přibližně padesát rodin Yuriů. V prosinci roku 1712 položil páter José Jiménez nové základy původní  
a nejdůležitější misie Yuriů pod tradičním jménem „Virgen de las Nieves de Yurimaguas“. Ihned poté 
byla dne 13. ledna 1713 zahájena výstavba kostela, do kterého byl umístěn obrázek (soška Ledové 
panny). Tento měsíc a rok je datem založení dnešního hlavního města provincie, a to přesto, že dodnes 
není naprosto přesně vyjasněno pořadí, zda se jednalo nejprve o misionářské centrum Mnichů či 
Mobilionů de Lamas. 
 Po několika letech vznikla na území Yurimaguas osada přibližně s 200 obyvateli, přičemž  
do tohoto počtu nebylo zahrnuto okolí, kde pravděpodobně rozptýleně žili indiáni kmene Yuriů, 
Muniches a Mobilones. 
 Vezmeme-li v úvahu životní dráhu pátera Fritze, jenž působil v oblasti horní Amazonie  
a bývalého regionu Maynas, dospějeme k názoru, že jeho život a dílo si zaslouží odborné zkoumání,  
a to již od roku 1685, kdy byl pověřen misionářskou činností v oblasti Omaguas, stejně jako v roce 
1713, kam spadá založení Yurimaguas, a dále až do jeho smrti v Erebos v roce 1725. 
 Páter Fritz se podílel na organizování obrany územních správ Španělů na území Amazonie 
proti neustálému pronikání Portugalů, založil sbory hlásající křesťanství mezi Omagui, Yurimagui, 
Aanary, Ibanomasy a dalšími kmeny. Jeho požadavky na obranu územních práv nebyly příslušnými 
koloniálními úředními institucemi vyslyšeny, kromě toho byl navíc pronásledován a zajat. Musel tedy 
přerušit své úsilí a odejít do ústraní spolu s některými indiánskými kmeny do horní Amazonie. 
 Zpracoval velmi důležitou původní mapu územního celku Nor Selvática. 
 



 „Naše radnice vysoce uznává misionářskou činnost pátera Samuela Fritze, rozsévá jeho 
duchovní myšlenky a bude je předávat dalším generacím.“ 
Prof. Juan Daniel Media Caus, starosta 
 
Z cesty do Peru 
 
 Z rozhovoru starosty Trutnova Mgr. Ivana Adamce s Ivou Trávníčkovou z redakce Radničních 
listů. 
 Navštívená oblast je provincie Alto Amazonas v severní části Peru. Rozkládá se na 35 000 km2 
v rovníkové tropické oblasti (3,50 až 6,50 jižní šířky a 750 západně od Greenwiche) v nadmořské 
výšce 179 m s průměrnou roční teplotou 26 stupňů C a relativní vlhkostí vzduchu kolem 90%. 
 Cestování oběma směry bylo velmi zdlouhavé a únavné – volili jsme nejlevnější letecké 
spojení. Tomu také odpovídal komfort cestování a doba strávená na cestě. 
 Peruánská strana měla program dobře připravený, na mentalitu obyvatel Latinské Ameriky až 
neuvěřitelně pečlivě propracovaný. Byl velmi pestrý a značně fyzicky i psychicky náročný. Seznámili 
jsme se s životem prostých lidí ve velkých městech, s životem indiánů ve vesnických sídlech, poznali 
jsme problémy radnice v Yurimaguas, pluli jsme lodí po řece Hullaga, prodírali jsme se pralesem 
pěšky i po vodě, z letadla jsme měli možnost pozorovat celou oblast v okolí města Yurimaguas. Dva 
dny jsme strávili v indiánské vesničce Balsapuerto v pralese. 
 Cestou džunglí nás doprovázeli místní obyvatelé, kteří pečují o 12 km dlouhou přístupovou 
cestu džunglí. Moc nemluví, jen někteří z nich ovládají pár španělských slovíček Byli samozřejmě 
velmi zvědaví, po celou dobu putování pralesem šli s námi a pozorovali nás. Chovali se ale přátelsky. 
 Věděli jsme, že dodržování základních hygienických návyků je pro tamní obyvatele věcí velmi 
neznámou. Z počátku jsme si dávali velký pozor, ale stejně jsme neodolali či lépe řečeno nemohli jsme 
odmítnout. Pozvání na oběd jsme přijali s určitou dávkou zvědavosti i obav. Po příchodu ke skalním 
rytinám jsme pili nabídnutý lehce alkoholická nápoj „masato“ (indiánky rozžvýkají v ústech vybrané 
plody, smísí je se slinami, směs vyplivnou do misky, kde hmota zkvasí, následně se slije a poté se 
nabídne vzácným hostům). Neodmítli jsme ani nabídku vystřelit si šíp z foukačky (před námi měla 
náustek v ústech celá vesnice). Takových a podobných hygienických prohřešků bylo ale mnohem více. 
Následky se dostavily téměř okamžitě, u některých členů výpravy doposud zcela nevymizely. Pro tyto 
případy jsme měli s sebou na doporučení kromě vybraných léků i náš národní lidový nápoj – slivovici, 
pomocí které jsme velmi uvážlivě ráno dezinfikovali vnitřnosti. 
 A co jsme pili? Na cestách značkovou vodu v plastových lahvích, které jsme si nosili  
s sebou, ve vzácných chvílích odpočinku pak peruánské pivo „Cerveza Pulzem“ ve skleněné lahvi  
o objemu 620 ml nebo pivo „Cozqueňa“ ve skleněné láhvi o objemu 335 ml. Bylo překvapivě velmi 
dobré. 
 A další spolupráce? Řada oficiálních i neoficiálních rozhovorů, vzájemná informovanost, 
možnosti spolupráce v oblasti turistiky, předávání zkušeností, v oblasti ekonomické hledání vhodných 
forem spolupráce či spíše pomoci. 
 Poznatky a dokumenty z cesty budou předloženy naší veřejnosti. Nadále budeme udržovat 
kontakty s nadací NGO EDA, s představiteli samosprávy v Yurimaguas. Na závěr návštěvy předložili 
Trutnovští návrh programu pro případnou návštěvu Peruánců v Trutnově. 
 Vzájemné přátelství a sbližování je možné právě přes osobnost trutnovského rodáka Samuela 
Fritze, který v Amazonii prožil více než čtyřicet let svého života. Stotisícový náklad cesty tak nebude 
marný. 
 
Mobilem na tísňovou linku 156 
 

Po Hradci a Pardubicích i na trutnovském okrese mají lidé možnost na tísňovou linku 156 také 
z mobilních telefonů. Při vytočení tohoto čísla se lze bezplatně dovolat na oddělení trutnovské městské 
policie. Ta je spojena se složkami integrovaného záchranného systému (česká policie, hasiči, 
záchranná služba) a může hned uvědomit patřičnou složku. 

Nově zavedená služba zrychlí služby občanům a umožní rychlé zásahy. 



 
Nově vydaná publikace „Bitva u Trutnova“ 
 
 Publikaci, která přiblíží slovem i obrazem události války 1866, především bitvu u Trutnova  
27. června, vydalo město Trutnov. Autorem je Dr. Miroslav Kejzlar. 
 „V brožuře jsou i odkazy na další vojensko-historické zajímavosti, např. bojiště u Náchoda, 
České Skalice, Hradce Králové a popsány i pevnosti jako je dělostřelecká tvrz Stachelberg… A také 
mapka turistických zajímavosti Královéhradeckého kraje“, uvedla v Krkonošských novinách 
pracovnice MěÚ ing. Vášová. 
 Bezplatně mohou získat tuto publikaci všichni zájemci o místní historii, školy, knihovny. Vyšla 
(částečně financována grantem z Centrály cestovního ruchu) v nákladu sedmi a půl tisíce výtisků – 
část také v anglické a německé jazykové verzi. K dostání je v Turistickém informačním centru. 
 Publikace je velmi cenným doplňkem – součástí naučné stezky Bitva u Trutnova, která vede 
parkem po historicky památných místech. Ta mohou blíže zpřístupnit návštěvníkům členové Klubu 
vojenské historie, kteří od 4. května do 29. září budou k dispozici u Janské kaple a Gablenzova 
památníku. 
 
Velká cena curlingu 
 

                    
 
 Dvoudenní curlingový turnaj za účasti 18 týmů proběhl 2. a 3. března. Organizačně ho dobře 
připravil trutnovský I. Krkonošský curlingový klub na ledové ploše zimního stadionu. Do průběhu 
Velké ceny Trutnova zasáhli i čtyři trutnovské celky. Dobrou formu potvrdili především trutnovští 
junioři před mistrovstvím ČR v Praze – mají tu šanci na 2. místo minimálně. 
 Činnost oddílu curlingu v Trutnově má podporu řady sponzorů – nechybí mezi nimi ani město 
Trutnov. 
 V Praze junioři po jasných prvních dvou vítězstvích ve třetím rozhodujícím prohráli, a tak  
na mistrovství ČR skončili jako loni až třetí. Bronzové medaile si překvapivě přivezly juniorky. 
Vítězem 5. ročníku Velké ceny Trutnova v curlingu byla Aritma Praha. 
 
„Most k životu“ 
 
 Seminář „Násilí v nás“ za početné účasti zástupců obecně prospěšných společností a sociálních 
referátů z Trutnovska a Náchodska se uskutečnil v trutnovském středisku „Most k životu“. Kvalita 
přednášek věnovaná právní problematice násilí, možnostem prevence a řešení různých situací byla  
na úrovni. 
 Činnost „Mostu k životu“ je i letos bohatá. Např. jeho poradna uskutečnila za první dva měsíce 
na 30 porad. 
 „Most k životu“ vlastní sedm azylových bytů pro ženy s dětmi, které potřebují na dobu 
nezbytně nutnou řešit svou tíživou momentální situaci. Dobrou spolupráci vykazuje tato organizace 
s MěÚ v Trutnově, který jí vykazuje i finanční podporu. 
 



 Akustické vyzkoušení veřejných poplachových sirén po dobu patnácti minut proběhlo  
2. března. 
 
Výtvarné ateliéry DDM 
 
 Víkendové výtvarné ateliéry zahájil Dům dětí a mládeže při ZŠ R. Frimla. „Náplní dílen budou 
vždy v sobotu od března do května vybrané úseky nebo témata z dějin umění od pravěku  
po současnost… 
 Výtvarnými aktivitami, a to různými formami, prostředky i technikami, chceme vést zájemce 
k osvojování poznatků z dějin umění“, vysvětlila smysl této akce ředitelka DDM Marie Suková. 
 Víkendové ateliéry povede studentka III. ročníku bakalářského studia z Litomyšle, v oboru 
vychovatelství a výtvarná výchova. Stokorunu za vstup do dílny platí jen dospělí. 
 
DD a PS v areálu Humlova dvora 
 
 V létě by pravděpodobně mohla být zahájena plánovaná výstavba nového domova důchodců 
v lokalitě Humlova dvora. Dotace ve výši 32 milionů byla pro letošní rok předběžně přislíbena. 
 Počítá se s rozsáhlým areálem služeb pro seniory – zahrnuje i domy s pečovatelskou službou. 
Domov důchodců by měl poskytovat komplexní služby seniorům ubytovaným v areálu (ordinace 
lékařů, kadeřnictví, pedikura). 
 Ve vícepodlažním objektu je navrženo devadesát lůžek. Kromě DD i dva objekty PS 
s kapacitou čtyřiadvacet lůžek v každém. Vybavení tohoto střediska zahrne i kuchyň s jídelnou, 
prostory pro rehabilitaci, klubovny, společenské místnosti. Stavba si vyžádá stomilionovou částku. 
 
Parlamentní volby 
 
 7. března zveřejnil Věstník OkÚ Trutnov harmonogram úkolů a lhůt pro volby do poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 14. a 15. června. 
 
Klub seniorů 
 
 Klub seniorů připravil na 8. března v rámci prováděných exkurzních prohlídek návštěvu 
Základní školy ve Školní ulici. 
 
Prostor bývalých kasáren 
 
 V areálu bývalých kasáren je stále živo. Řada někdejších vojenských objektů je už v pronájmu 
(výroba spodního prádla, výroba kabelů, sklad kachliček a dlažeb, autodoprava). Je tu mj. sběrné  
a výdejní centrum diakonie i územní vojenská správa. Velkou část objektů má Policie ČR. Připravuje 
se tu i stavba čerpací stanice pohonných hmot, polyfunkční objekt, parkoviště a garáže. Dále technická 
infrastruktura pro výstavbu dvou bytových domů s pečovatelskou službou. 
 Objekt bývalého kina v tomto prostoru zůstává zatím nevyužit. 
 
Sakrální stavba na území města Trutnova a bývalých integrovaných obcí 
 
 Po prvních dvou dílech o kostelích a o hradech a tvrzích se zabývá třetí díl edice Odkazy, 
kterou financuje především město, kaplemi a kapličkami. Nejen těmi dochovanými, ale i zaniklými.  
A to nejen v české, ale i anglické, německé a polské verzi. Autorem zdařilého textu nutně kráceného – 
převládají fotografie, je zástupce ředitele Státního okresního archivu v Trutnově Luděk Jirásek. 
 V úvodu nevelkého, ale historicky cenného díla, se mj. uvádí, že „na výstavbě kaplí se 
v historii podílely především církev, obec a soukromé osoby. Velice často bylo věcí prestiže rodiny, 
která kapli kdysi zřídila nebo na jejím pozemku stála, udržovat ji v dobrém stavu.“ 



 Tak se i stávalo, že po odsunu německých rodin z Trutnovska řada těchto památek chátrala. 
Chyběla i – v minulých desetiletích po roce 1945 – potřebná památková péče (ovlivněno ateistickou 
ideologií). Tak se stalo, jak uvádí autor, že čtyřicet procent kaplí zaniklo. Z těch, co se dochovalo, 
slouží jen asi třicet procent. 
 Publikace se zdařilými barevnými fotografiemi Bohuslava Tošovského a s mapkou Jana 
Slovíka zachycuje slovem i obrazem hřbitovní kapli sv. Kříže v Trutnově, kapli sv. Tekly v Babí, kapli 
sv. Josefa ve Voletinách, kapli Panny Marie Pomocné v Poříčí, kapli sv. Jana Nepomuckého  
pod nemocnicí, kapli v Oblanově, kapli sv. Anny u Vébrovky, kapli na Bojišti, ve Stříteži, Studenci, 
Starém Rokytníku – Rubínovicích, v Bohuslavicích, kapli s hrobkou rodiny Etrichů na městském 
hřbitově, v Bezděkově, Debrném, Volanově a Lhotě. 
 Hradní kaple existovala i v areálu trutnovského hradu – zámku, v Horním Starém Městě, 
v Šestidomí, v Novém Rokytníku. 
Na vzniku pěkné publikace se podílela firma Kazi Hronov (sazba a litografie) a Tiskárny B.N.B., 
Velké Poříčí. Obálku navrhla R. Řezníčková. 
 Informace o těchto architektonických památkách budou v roce 2003 otiskovány postupně 
v Radničních listech. 
 
DDM 
 
 Ani druhé pokračování ateliéru Cesta dějinami umění v DDM při ZŠ R. Frimla se nedočkalo 
potřebné návštěvnosti. Přitom zhotovování talismanů z přírodních materiálů bylo lákavé téma. Snad 
v dalších setkáních, které zaníceně vede studentka Išová z Litomyšle, se zájem zvýší. 
 
Podpora tibetskému lidu 
 
 Podporu tibetskému lidu vyjádřil 9. března i Trutnov vztyčením vlajky na stožáru městského 
úřad a připomenutím si osudu Tibeťanů, kteří ztratili svou svobodu před třiačtyřiceti lety po potlačení 
všelidového povstání Číňany. 
 Tibet v Trutnově připomíná i čtyřnohý hlídač tibetských mnišských klášterů. Tohoto psa, 
jediného tohoto druhu v Trutnově, vlastní Luboš Panny v Trutnově – Oblanově. 
 
Kamerový systém – nový odbor 
 
 Kamerový systém v Trutnově je přes některé zpochybňování z jiných míst plně využíván  
a osvědčuje se. Nový odbor na obsluhu pultu, který město zřídilo, převzal dohlížecí úkoly od městské 
policie. Počet kamer se rozšiřuje – je jich už 13 z 16 možných (ty počítačový server obsáhne). 
 Kamery zajišťují např. dohled před největší trutnovskou školou Mládežnická v HSM a  
u Kauflandu s rozsáhlým parkovištěm. Kamerový systém pomohl nedávno odhalit vandalské počínání 
na parkovišti U studny na Pražské. 
 
Průmyslové zóny Trutnova 
 
 Na územním plánu Trutnova jsou nyní tři zóny (o rozloze asi 5 ha), které jsou určeny pro 
výstavbu nových průmyslových závodů. Jedna se nachází ve Volanově, druhá na Bojišti a třetí 
v Poříčí. 
 Největší rozvoj zaznamenává volanovská zóna (Siemens, Infineon). Čtvrtá průmyslová zóna  
se připravuje naproti motelu Horal stranou Krkonošské silnice. 
 Oblast Poříčí je podnikateli stále dost zanedbávána. 
 
Úsilí DDM o právní subjektivitu 
 
 Už jistou dobu usiluje trutnovský DDM o právní subjektivitu. Tato organizace, která je 
v současné době připojena k ZŠ R. Frimla, se chce osamostatnit – uvolnit si ruce pro rozšířenou 



činnost zájmovou i hospodářskou. To samozřejmě předpokládá větší prostory než dosavadní školské. 
Ideální by jistě byl návrat do někdejšího objektu DDM Na Struze, dnes obhospodařovaný lesnickou 
školou. (V tomto objektu podržel DDM jen prostory terarijního klubu a klubu železničních modelářů). 
 K dalším plánům ředitelka DDM Marie Suková uvádí: „Chtěli bychom vytvořit 
arteterapeutickou dílnu jako léčbu uměleckým dílem, výtvarnou nebo i jinou rukodělnou činnost. Rádi 
bychom zavedli i fyzioterapii, poskytli komplexní práci dětem se sníženými motorickými 
schopnostmi. 
 
Alternativní tresty – odpracování 
 
 Realizace plnění alternativních trestů odpracováním na veřejně prospěšných pracích je spojena 
s řadou obtíží. Mnohé z odsouzených je k tomu těžké přimět. Tak se vyjadřuje i ředitel TS ing. Labík, 
na jejichž pracovištích by odpracování trestu bylo možné. 
 Mezi odsouzenými jsou lidé, kteří ohlásí nastoupení, ale s vlastní prací a výkonem je to už 
horší, pokud vůbec nastoupí. Aby pak nenastávala situace, že režie dohledu a další je větší než efekt 
z nich. 
 
Klub seniorů – údržba místních komunikací 
 

             
 
 Na jednání Klubu seniorů 13. března přišel seznámit se zimní údržbou městských komunikací 
ředitel TS ing. Labík. Ten mj. uvedl: „Těžkou zimu jsme zvládli bez větších škod. Potíže nám udělalo 
jen množství sněhu při odvozu, na který jsme museli asi od osmi podniků najmout nakladače, protože 
je sami nevlastníme.“ 
 Na odstavných plochách, např. v blízkosti Klubu důchodců Na Nivách vznikly ohromné 
hromady sněhu, které čekaly až na odtátí. 
 Údržba chodníků byla spojena s obtížemi. Jejich šířka asi 2 m se spoustou ušlapaného sněhu 
znemožňovala využití běžné techniky. 
 Druhým hostem březnového KS byla místostarostka ing. Hana Horynová, která informovala  
o plánované výstavbě města v roce 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Velikonoce v umění 
 

             
 
 Mezi už tradiční výstavy Muzea Podkrkonoší Trutnov patří ty velikonoční. Letošní probíhala 
od 14. března, kdy byla zahájena vernisáží pod názvem Velikonoce v umění (z vlastních sbírek). 
Výstava potrvá až do 14. dubna. 
 
Dálnice 
 
 Pro nesouhlas s vládním usnesením, že dálnice D 11 bude od Jaroměře postupovat na česko-
polskou hranici jen jako rychlostní komunikace, vzniklo v roce 1999 Sdružení pro výstavbu dálnice 
D11-A3. 
 Sdružení má nyní 35 členů z Královéhradeckého a Pardubického kraje a svou činnost kromě 
úsilí o vybudování dálnice v uvedené trase zaměřuje i na ochranu životního prostředí na území okresů, 
jimiž prochází dálnice D11. 
 Jak zdůrazňuje předseda Sdružení pro výstavbu dálnice D11-A3 starosta Trutnova  
Mgr. Adamec, je třeba ji napojit na evropskou dálniční síť, v Polsku na Lubawku, Štětín  
a skandinávské země. 
 
Divizní kopaná 
 
 Jako první z oddílů trutnovského okresu vstoupí v polovině března do jarní fotbalové sezóny 
divizní celek FK Trutnov. V divizi C je nyní na 12. nelichotivém místě a bude, bohužel, bojovat  
na jaře o záchranu v této soutěži. Posílit mají oddíl čtyři noví hráči. 
 Trenér Jan Jebavý mužstvu, které nastupuje 17.3. k nelehkému zápasu v Rychnově n.Kn., věří. 
 
ČČK 
 
 Český červený kříž připravil ve spolupráci s Klubem dárců krve na chatě U maminky v Babí 
zabíjačkové pohoštění pro bezpříspěvkové dárce krve. Loni bylo oceněno 68 dárců zlatými,  
112 stříbrnými a 170 bronzovými Janského plaketami. 
 
Basketbal 
 
 Vítězně vstoupily v polovině března do play off nejvyšší soutěže basketbalistek hráčky BK 
LOKO Texlen Trutnov v Praze. Porazily BC Sparta Praha 103:88. 
 
 
 
 
 



 
Soutěž „Člověče, nezlob se!“ 
 

             
 
 Kvalifikace na mistrovství světa v Praze v květnu se zúčastní z Trutnova 21 dětí podle umístění 
v soutěži „Člověče, nezlob se!“ Tu uspořádal DDM 16.3. 
 
Miss Aerobik Tour 
 

             
 

             
 
 Vítězkou oblastního kola soutěže Miss Aerobik Tour se stala v kategorii žen Lucie Sequensová 
z Trutnova. Před osmičlennou porotou vystoupilo na 150 žen a dívek v gymnaziální hale. Trutnovské 
dívky si dobře vedly i v kategorii kadetek – Jarmila Staniszová skončila druhá. 
 
 
 
 
 



„Smrtka v Úpě“ 
 

           
 
 Asi stočlenný průvod se vydal 17. března od Národního domu městem k obchodní akademii, 
k Úpě k tradičnímu vynášení smrtky po přestálé zimě. Ta skončila v řece, která s ní měla odnést  
i zimu. 
 
Městská knihovna 
 
 Od 18. do 31. března dává Městská knihovna v Trutnova příležitost naučit se pracovat 
s internetem. „V oddělení studovny a čítárny umožňujeme tzv. učení On Line. V pracovních dnech  
od devíti do sedmnácti a v sobotu od půl deváté do půl dvanácté tak mohou zájemci využít našich 
služeb,“ vyjádřila se k této akci ředitelka MK Jaroslava Maršíková. Pro začátečníky je tato služba 
bezplatná. 
 
Jazzinec 2002 
 

             
 
 IV. ročník jazz, blues a funky festivalu Jazzinec 2002 Trutnov proběhl od 18. března  
do 24. dubna. Zahrnul tato vystoupení: 18. března odstartoval v Koncertní síni B. Martinů festivalový 
Jazzinec Dan Bárta a kapela Illustratosphere. Ohlas v publiku veliký – posluchači nechtěli muzikanty 
z pódia pustit a vynutili si několik přídavků. „Mám z prvního koncertu i jeho přijetí lidmi příjemný 
pocit. Byl to krásný večer a doufám, že se povede i dalších pět festivalových setkání,“ vyjádřil se jeden 
z hlavních organizátorů Tomáš Katschner. 
 21. března pokračoval festival ve vinárně Pod Hradem koncertem „Funky Time“. Vystoupení 
kapely Funky feast slibovalo (a splnilo) uragan osmi muzikantů. 
 22. března proběhl v čajovně U Zeleného listu „Etno World“ s Vlastimilem Matouškem. Ten je 
velký znalec japonské hudby a kultury a je jedním z mála evropských hráčů na japonskou bambusovou 
flétnu shakuhacki. 
 Festivalové finále se uskutečnilo 23. března v Národním domě. Radima Hladíka představil 
úvodem Tomáš Katschner: „Radim je český kytarový mág, precizní a přemýšlivý hráč, leader 



legendárního Blue Efektu, skladatel filmové hudby…“ Zaujalo vystoupení Robert Balzar trio, které 
doprovázelo jazzovou zpěvačku polsko-kubánského původu Yvonne Sanchez. Balzar trio tvořili B. 
Balzar – kontrabas, St. Mácha – piano, J. Slavíček – bicí. 
 Velmi zapůsobila i kapela Jan „Naj Ponk“ Knop – piano, P. Dvorský – kontrabas, M. Šulc – 
bicí. Česká jazzová společnost udělila této kapele v letech 1998 a 1999 titul „Kapela roku.“ Pianista  
a kapelník Naj Ponk patří k nejlepším pianistům na české jazzové scéně. 
 Závěr finálového večera vyplnil Peter Lipa band. P. Lipa – zpěv, J. Tabár – klavír, M. Kašpar – 
basa, M. Žáček – saxofony, flétna a M. Buntuj – bicí, přijeli z Bratislavy. 
 28. března se uskutečnilo ve vinárně Pod Hradem vystoupení Blues párty – Tonny blues band  
a Juana Jenkins (USA). Ten obstaral zpěv, P. Pokorný kytaru, K. Heřman klávesy, A. Smrčka basu,  
J. Kysela bicí. Juana Jenkins je černošská zpěvačka. 

Program Jazzinec 2002 uzavře 24. dubna v Národním domě jedenáctičlenné dívčí jazz-rockové 
combo s dirigentem Pavlem Pivarčim. 

A na úplný dubnový závěr podle T. Katschnera to nejlepší: Laco Deczi a Cellula New York  
(L. Deczi-trubka, V. Deczi-bicí, St.Clarke-baskytara, A. Kuh-klávesy). „Já jsem strašně šťastný, že 
nám účast přislíbil právě tento fenomenální trumpetista.“ 

První Jazzinec v červnu 1999 měl prověřit možnost pořádat v Trutnově jazzový festival. Slušná 
návštěvnost to kladně naznačila. Druhý ročník zahájila Iva Bittová se svým projektem Cikori – 
nechyběl Lubomír Andrey a Ramblin Rex. Třetí ročník v roce 2001 se rozšířil na pět večerů 
věnovaných jazzu. Vystoupení muzikantů na tomto festivalu však nevyšlo. „Skupina chtěla v Trutnově 
nahrát live CD, a proto vystoupení provázelo obrovské množství technických a zvukových úprav. Ty 
však vše jen zkomplikovaly a rozhodily skupinu tak, že odehrála jeden ze svých nejhorších koncertů“, 
vzpomíná na to nerad Tomáš Katschner.  Závěr tohoto festivalu patřil after párty se skupinou Ramblin 
Rex Trio ve vinárně Pod Hradem, který vše napravil. 
 
Možnosti výstavba soc. zařízení na Humlově kopci a sportovní tribuny 
 
 Na svém 1. mimořádném zasedání 19. března se zastupitelé zabývali plánovanou výstavbou 
Domova důchodců v areálu Humlova dvora se státní dotací. Podle rozhodnutí ZM bude co nejrychleji 
uzavřena kupní smlouva na ty nemovitosti v uvedené lokalitě, které jsou vlastnictvím a.s. BAK. Město 
je odkoupí za dohodnutou částku čtyř milionů. 
 Na uvedenou výstavbu DD a Domu s pečovatelskou službou získalo letos město dotaci stejně 
jako na stavbu tribuny na sportovním stadionu. Na její výstavbu musí ale město dát záruku na rok 2003 
– dvacet milionů z rozpočtu, které zaručí dofinancování stavby do kolaudace příští rok. 
 
Setkání s Velikonocemi (výstava v ND) 
 

           
 
 20. března byla zahájena v Národním domě výstava Setkání s Velikonocemi. Svými exponáty, 
výrobky a předměty s velikonočními motivy navozuje působivě atmosféru velikonočních svátků.  



Na výstavě navštívené především dětmi, hodně školáky, možno zhlédnout bezprostředně např. zdobení 
perníčků, aranžování přírodních materiálů, pletení pomlázek, paličkování, ale především zdobení 
kraslic. Stolky tvůrců těchto rukodělných prací byly stále obleženy. 
 Výstava Setkání s Velikonocemi po tři dny nás mnohé vracela do let našeho dětství a mládí. 
 
Reforma státní správy 
 
 Královéhradecký kraj bude mít od počátku roku 2003 patnáct malých okresů – center, z toho  
na území stávajícího okresu trutnov tři: Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové n.L. 
 Výhody přenesené agendy okresů na větší počet pověřených obcí podle vlády budou mít hlavně 
ti občané, kteří z hlediska dopravní dostupnosti mají blíž do jiného než současného okresního města. 
 
Basketbal – nová hala 
 

               
 
 Trutnovské ligové basketbalistky po dvojnásobném vítězství nad Spartou budou bojovat v play 
off o postup do utkání o mistrovský titul. Po vyřazení Sparty je čeká USK Praha. Semifinálová série 
začne v Praze ve dnech 6. a 7. dubna 
 Od příští sezóny budou už hrát v nové hale na Horním Předměstí v areálu ZŠ Komenského. 
Zatím je sice rozestavěna, ale i tak naznačuje, že bude nejmodernějším sportovním zařízením nejen 
Trutnova. Rozestavěnou halu si basketbalistky prohlédly koncem března. 
 „Jsem z ní úplně nadšená, vypadá nádherně. Už se moc těším, až si v ní zahrajeme,“ vyjádřila 
se kapitánka trutnovských basketbalistek Pavla Vápeníková. (K otevření haly dojde na podzim). 
 
Box 
 
 Střediskem trutnovského oddílu boxu TJ Loko je sokolovna, kde probíhají soutěže druhé ligy 
mužů a ligy juniorů. K talentovaným trutnovským boxerům patří i Luboš Velecký, dvojnásobný mistr 
ČR v kadetech. O jeho kvalitách mluví i to, že byl vybrán reprezentovat v květnu za ČR na mistrovství 
světa kadetů v Budapešti. 
 
Fotbal 
 
 První jarní domácí utkání sehrají trutnovští divizní fotbalisté 24. března naproti nováčkovi 
Žďárci nad Doubravou. Zvítězit nutně potřebují – pohybují se v nebezpečném pásmu sestupu.  
(Po vítězství 2:0 jsou na 12. místě tabulky se ziskem 20 bodů.) Nezpůsobilý terén (počasí) znemožnil 
jiná utkání. 
 
 
 
 



Hudba Svatého týdne (kostel v HSM) 
 
 24. března připravila římskokatolická farnost sv. Václava v H. St. Městě pořad „Hudba Svatého 
týdne.“ Zazní tu mj. skladby Bohuslava Matěje Černohorského Landetur Jesus Christus a Františka 
Ignáce Tůmy Stabat mater doprovázené duchovním slovem. Účinkuje Collegium musicum  
pod vedením Víta Mišoně. 
 
Očkování lišek proti vzteklině 
 
 I letos proběhne na Trutnovsku, především v horské oblasti, očkování lišek proti vzteklině 
v prvních dubnových dnech. Podle sdělení ředitele Okresní veterinární správy v Trutnově Jaroslava 
Čechury provedeno kladení vakcinačních návnad novým způsobem: ne ručním roznášením, ale 
aplikace bude provedena letecky. 
 
Diakonie 
 
 Jedním z osmnácti sběrných míst (i výdejních), které otevřela v ČR Diakonie Broumov, je  
i trutnovské. Nachází se na Horním Předměstí v areálu bývalých kasáren v ulici Roty Nazdar. 
Otevřeno je od pondělí do pátku a lidé tu výhodně (za málokorunové úhrady) mohou získat oblečení, 
obuv, knihy, věci pro domácnost. (Ředitelem Diakonie je Vítězslav Králík, vedoucí trutnovského 
provozu Blanka Záveská.) 
 
Městský lesopark 
 
 Lyžařským rájem při letošní bohaté zimě na sníh se stal městský lesopark v prostoru 
„paradráhy.“ Lyžařský oddíl SK Olfin Car Vella Trutnov tu vzorně připravil tratě jako pro klasickou, 
tak i volnou techniku. Vytvořili tu lyžařské okruhy jeden až pět km dlouhé. Plně vyhovovaly už  
12. ledna při Mistrovství Krkonošského a Jizerského svazu lyžařů v běhu na lyžích. 
 Udržet v pořádku zřízené lyžařské tratě bylo někdy obtížné – ničili je málo ohleduplní pěší 
návštěvníci parku při vycházkách vlastních nebo se psy, často volně pobíhajícími. Nemluvě pak  
i o jejich znečištění. 
 V březnu už pomalu hlavní zima doznívala. Park však neosiří, především pak v letním období, 
kdy sportovci oživí běžecké tratě. 
 
 
 V březnovém čísle Radničních listů z 28.3. byli čtenáři informováni, že agentura Previs CR 
pořádá již třetí sérii informačních a vzdělávacích aktivit pro veřejnost s cílem přiblížit problematiku 
integrace ČR do Evropské unie. 
 Třetí Evropská jízda se uskuteční od února do května a v rámci osmi týdenních výjezdů 
navštíví na 40 měst a obcí v ČR. V době od 22.4. do 3.5. i Trutnov. 
 Tým vyškolených komunikátorů se bude přepravovat v mikrobusu s logem Evropské jízdy. 
Bude bohatě vybaven informačními materiály. Součástí jízdy jsou semináře, besedy a přednášky 
v jednotlivých místech pro veřejnost, a hodně i pro studenty a učitele. 
 
Nabídka TIC v Trutnově 
 
 Turistické informační centrum na Krakonošově náměstí nabízí zájemcům o památky, historii  
i současnost Trutnova publikaci Kaple (Sakrální stavby na území města Trutnova a bývalých 
integrovaných obcí), knihu Královny a jejich věnná města, videokazetu Videokronika Trutnov 2001 
(dokument s nejzajímavějšími akcemi předešlého roku), brožuru Den bitvy u Trutnova (doprovodný 
materiál k naučné stezce o prusko-rakouské bitvě 27.6.1866). 
 
 



Galerie města Trutnova 
 
 Do 29. března vystavuje v Galerii města Trutnova své obrazy Vlastimil Mužíček, žák 
trutnovského Oldřicha Oplta. 
 
Jarní úklid 
 
 Ztrácející se sníh odkrývá každoročně nemilosrdně hygienické prohřešky po městě, především 
v okolí domů – pohozené papíry, nečistoty, různý odpad. Nastává čas jarního úklidu. Organizují ho 
hlavně Technické služby Trutnov, i když by se měli (a někde a někdy se zapojují) podílet i občané.  
Na určených známých místech jsou umístěny kontejnery pro shrabky ze zelených ploch (ledničky, 
pneumatiky, odložené věci aj. patří na sběrný dvůr). 
 Na čistotu ve městě dohlíží pravidelně i městská policie, která ročně zasahuje ve stovkách 
případů. 
 
Ples ČČK 
 
 Ples mládeže ČČH se konal 29. března v Národním domě. Hrála skupina Generace. Vstupné  
75 Kč. 
 
Extra-mix 
 
 Taneční studio Extra-mix Trutnov Waltera Elscheka st. uspořádalo Mistrovství Krkonoš  
ve společenském a sportovním tanci třídy B, C, D v Hankově domě ve Dvoře Králové. (V Trutnově 
velký společenský sál zatím chybí.) 
 
Nezaměstnanost v březnu 
 
 Podle sdělení ředitele Úřadu práce v Trutnově se v okrese v březnu přihlásilo do registru  
557 občanů, do zaměstnání nastoupilo 415, pro nespolupráci bylo vyřazeno z evidence 53 uchazečů. 
V březnu bylo v registru 5 019 osob bez práce. Míra nezaměstnanosti se nezvýšila – zůstala  
na únorové hodnotě 8,3%. Pracovní nabídka byla z 84% na muže. Na každé volné ženské místo je 
dvacet uchazeček. Hmotné zabezpečení bylo za březen vyplaceno 2 459 uchazečům o zaměstnání 
(49% z celkového počtu). Od počátku roku vyplaceno 21 670 000 Kč. Na veřejně prospěšných pracích 
57 nezaměstnaných, do rekvalifikace zařazeno 174 osob, odb. praxe zajištěna pro 35 absolventů SŠ  
a VŠ. 
 
Matriční události 
 
 V březnu se v Trutnově narodilo 74 dětí, z toho 22 trutnovských (14 chlapců, 8 dívek). 
Uzavřeno bylo 9 sňatků, z toho 3 delegované z jiných matričních úřadů. Zemřelo 36 lidí, z toho  
15 spoluobčanů (6 mužů, 9 žen). 
 Vítání nových občánků města se konalo ve Staré radnici 9. a 16. března. Do pamětní knihy bylo 
zapsáno 32 dětí. 
 Členky Komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 24 spoluobčanů.  
(Na 15. duben připravuje komise setkání manželských párů s 25 lety společného života. Přihlásit se 
mají do uvedeného data.) 
 
Zavedení letního času 
 
 Letní čas nám zkrátí spánek o jednu hodinu. V neděli 31. března, a to ve 2:00 ráno se posouvá 
čas na 3:00 hodin letního času, tj. o hodinu vpřed. (Pro řidiče nastává povinnost jezdit s rozsvícenými 
světly.) 



 Zavedení letního času stále vyvolává rozporné názory na účelnost tohoto opatření. Argumenty 
mají příznivci i odpůrci – hlavně ekonomické důvody vítězí. 
 



Kulturní program na duben 
 
 Kam v Trutnově v dubnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti? Kulturní nabídku 
zveřejnily koncem března Radniční listy. 
Výstavy: 
1.-20.4. Ratibořický mapový okruh. Výstava fotografií v kině Vesmír 
10.4.-14.5. Sochařská škola Karla Nepraše. Výstava v Galerii města Trutnova. 
Ostatní pořady: 
4.4. Baví vás Kuba a Cuk. Pro MŠ a 1.-3.tř. ZŠ. Kino Vesmír. Vstupné 25 Kč. 
4.4. Věra Martinová „Slunci je to jedno-Tour 2002“. Country koncert. ND.195 Kč. 
5.4. Jarní koncert Krakonošky v Národním domě. Vstupné dobrovolné. 
 

               
 
8.4. Básníci aneb vývoj jazyka českého. Pro ZŠ. Koncert. síň B. Martinů. Vstupné 25 Kč. 
8.4. Akademie třetího věku. RNDr. J.Vaněk: Fauna a flóra Krkonoš. ČČK,DK.ND. 
8.4. Tahiti a Havaj. Cestopisné vyprávění M.Brunnera. ND, vstupné 35 Kč. 
11.4. Medvěd-O škodlivosti tabáku-Námluvy. Divad. předplatné, vstupné 120 Kč. 
13.4. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořádá Klub filatelistů. KD Nivy. 
13.4. Stodola 2002. Kraj. kolo tanečních country skupin. Pořádá CDC Star West. ND. 
16.4. Buddhismus dnes. W.Tracemský. Pořádá Společnost Diamantové cesty buddhismu. Kult. klub 
Nivy. 
 

               
 
16.4. Pavel Dobeš – Tomáš Kotrba. Folk. koncert „K svátku“. KD. Vstupné 105 Kč. 
17.4. Lubomír Malý – viola, Věra Hájková – klavír. koncert KPH. KSBM 65 Kč, studenti  
45 Kč. 
19.4. Aprílový country bál. Star West, hraje Pěna, Nár. dům, 80 Kč. 
20.4. Putování zelenou planetou. Putování pro rodiče s dětmi. Pořádá DDM a DK. Start u Dvoračky. 
Startovné 10 Kč, předškolní děti volně. 
21.4. Haló, pane doktore. Sedmikráska-cyklus pohádek. ND.Děti 20 Kč, ostatní 30 Kč. 
22.4. Akademie třetího věku. PhDr.Zd.Macek: Svět a ČSR před velkou krizí. ČČK a DK. 



22.4. Ekvádor 2002. Cestopis. Vyprávění MUDr. Holuba. Nár. dům. 35 Kč. 
24.4. Kamarádi v klubu. Pro 4.-7. tř. ZŠ. Nár. dům, 25 Kč. 
24.4. Socictas incognitorum.Koncert KPH v KSBM. Studenti 45 Kč, ostatní 65 Kč. 
24.4. Jazzinec after party. Papaya Viros, L.Deczi, Celulla New York. Pořadatel: Jazz and Go Go, 
Radioking, s.r.o., Janské Lázně ve spolupráci s DK. Nár. dům. 
25.4. Tereza Brodská a Vlastimil Brodský. Povídání o divadle, filmu a televizi. ND,95 Kč. 
30.4. Čarodějnice. Lampionový průvod, program, ohňostroj. PKS. Průvod z Krakonošova náměstí  
ve 20,30 hodin. 
 
Country club Bonanza 
 
4.4. Jarní vánek. 6.4. Kocábka (Babská skupina). 8.4. Mexiko v Bonanze (večer s cestovatelem  
R. Grymou. 11.4. Country band Bonanza. 13.4. Bonita-Praha. 18.4. Country band Bonanza.  
20.4. Chattle Chips (bluesgrass kapela). 25.4. Country band Bonanza. 27.4. Otroci (hradecká kapela). 
 
Muzikantský ráj 
 
1.4. Drobné skladby velkých mistrů (klavírista Fr. Jirka). 6.4. Přijďte si zazpívat (písně 60.-90. let). 
Drobné skladby velkých mistrů (Fr. Jirka). 10.4. Jazz blend (Trip hop, Jazz, Funky…). 11.4. Pavel Fajt 
(koncert bubeníka extratřídy). 13.4. Evergreen (vstupné 20 Kč). 15.4. Vladimír Župan (vstupné  
50 Kč). 18.4. Fosilie – Nová Paka (dívčí country kapela). 20.4.Chrpa-Chrudim. 22.4. Drobné skladby 
velkých mistrů (Fr. Jirka). 25.4. Karel Plíhal (folk)-150 Kč. 28.4. Kouzelnické odpoledne.  
29.4. Michal Skraněk (klavírní koncert, 20 Kč). 30.4. Čarodějnický rej. 
 
Kino Vesmír hraje i v dubnu denně. 
 
Karolínka 
 

             
 

               
 



 Program mateřského centra Karolínka zahrnuje v dubnu mimo jiné tyto akce: Setkávání 
maminek s dětmi (pondělí,středa). Maminky s kojenci a těhotné (úterý). Klub dvojčat a vícečat 
(čtvrtek). Fotografování (5.4.). 10.4. Den otevřených dveří, 1. narozeniny Karolínky. 
 
Seminář o podnikání 
 
 Seminář o podnikatelských úvěrech a půjčkách se státní podporou se uskutečnil  
4. dubna v zasedací síni MěÚ v Trutnově. Uspořádala ho Hospodářská komora sv. Čech a byl určen 
především pro malé a střední podnikatele. Jak uvedl místopředseda HK Vladimír Motl, program 
Českomoravské záruční a rozvojové banky Start umožňuje pro ty, kteří se rozhodnou podnikat až 
půlmilionovou bezúročnou půjčku, splatnou do šesti let. 
 
Přemnožení strak 
 
 Problémem přemnožených strak v Trutnově se zabýval 3. dubna Klub seniorů. Obšírné 
informace o tom podal pracovník oddělení lesů, zemědělství a myslivosti referátu životního prostředí 
OkÚ ing. Zd. Navrátil. 
 „Musím přiznat, že odchyt do klecí se stal trochu fiaskem. Nějak se nedaří nalákat tam straky  
a na příčinu jsme zatím nepřišli. Úspěch zaznamenal např. ve Volanově Lad. Bark. Vykázal deset 
strak, z toho tři právě odchytem do klece.“ Chytači strak se však nesetkávají u veřejnosti vždy 
s pochopením – chrání tyto dravé škůdce zpěvného ptactva poškozováním klecí. 
 „Odstřel je však složitý, vyžaduje zvýšenou opatrnost. Na referátu máme přesný seznam lidí, 
kteří se tím mohou a jsou ochotni zabývat.“ 
 A jaké jsou dosavadní úspěchy v odlovu strak? Zatím jen několik desítek těchto krkavcovitých 
škůdců. 
 Problémem strak v městských aglomeracích se zabývá student Vyšší odborné školy lesnické 
v Trutnově ve své diplomové práci. Dokumentoval ji mapováním hnízd strak ve městě na přelomu 
zimy a jara. 
 V České republice se odhaduje počet párů na 80 000. 
 
Nový film „Trutnov“ 
 
 V novém propagačním filmu o našem městě „Trutnov“ informovala veřejnost  
ing. Veronika Vášová z oddělení pro styk s veřejností MěÚ. Sedmnáctiminutový videofilm 
„představuje tváře Trutnova ve všech ročních dobách. Je plný nápaditých pohledů na charakteristická  
i méně známá místa a zákoutí. Děkujeme panu Jiřímu Středovi za celoroční natáčení, hodiny strávené 
u střihacího pultu a všechny krásné záběry. Panu Jaroslavu Dvorskému za text, který s nimi tolik ladí  
a diváka hladí. Věděli jste o tom, jaké kouzlo naše město má? Tak jej vnímejme a važme si ho.“ 
 Film je k zakoupení v Turistickém informačním centru ve Staré radnici za 240 Kč. Je namluven 
také německy, anglicky a polsky. 
 
Divadélko „Trdýlko“ ZUŠ 
 
 Literárně-dramatický, taneční a výtvarný program zahájil 4. dubna činnost v divadélku ZUŠ  
ve Školní ulici. Početné hosty z řad veřejnosti a představitelů města – starostu Mgr. Adamce a 
místostarostu Mgr. Tomáše Hendrycha – uvítal a seznámil se svou koncepcí další činnosti tohoto 
zařízení ředitel Základní umělecké školy v Trutnově Mgr. Tomáš Komárek. Zahájení činnosti  
se zúčastnil i vítěz ankety o název divadélka – „Trdýlko“ Lad. Kostelecký. 
 Takové divadélko ZUŠ postrádala. „V původních prostorách byl sálek v dost špatném stavu, 
staré parkety, nekvalitní jeviště.“ Nejdříve jsme se rozhodli, že jeviště zbouráme. Chybělo tu označení, 
dostatečná světla. Zainventovali jsme z vlastních prostředků úpravy a Trdýlko je na světě,“komentoval 
otevření scény ředitel Komárek. Ten se snaží propojovat jednotlivé obory ZUŠ společnými projekty. 
Ve svém úsilí má plnou podporu města. 



 Přínos divadla pro ZUŠ zhodnotil i učitel školy Jaromír Beier: „Žáci si mohou konečně 
vyzkoušet, jaká je atmosféra v pravém divadle, poznat tam tmu, světla, hudební doprovod, kulisy a vše 
další, co k tomu patří, včetně kontaktu s publikem.“ 
 
Webové stránky města 
 
 Od dubna mají občané Trutnova možnost využívat webových stránek města. To ve snaze 
podpořit podnikatelské prostředí umožňuje všem firmám propagovat na stránkách, označených 
www.trutnov.cz zdarma. Tato služba je zajímavá pro veřejnost – lidé se tak mohou dostat k různým 
informacím. 
 
Krakonoška 
 

               
 
 Vybrané peníze na Jarním koncertu městské dechové hudby Krakonoška byly věnovány 
trutnovské Karolínce (5. dubna 3 600 Kč). 
 
Jarní úklid 
 
 Od 6. dubna po šest následujících týdnů, vždy o víkendu, mají občané Trutnova možnost 
zapojit se do jarního úklidu města. Pro odpad, shrabaný z veřejné zeleně, přistaví TS kontejnery 
v různých částech Trutnova. 
 Bližší informace týkající se úklidu veřejných ploch a prostranství zveřejnily březnové Radniční 
listy. 
 Začne se i s postupným blokovým čištěním ulic. Tabule s časovým vymezením budou  
na určeném místě umístěny vždy tři dny předem. 
 
Sochařská škola Karla Nepraše (výstava v GMT) 
 

           
 

http://www.trutnov.cz/


           
 
 Vernisáž výstavy Sochařská škola Karla Nepraše v Galerii města Trutnov proběhla  
9. dubna. Výstava potrvá až do 14. května. Představuje se na ní deset absolventů a současných 
studentů jeho školy na AVU – patří mezi ně i trutnovská P. Škávová. 
 „Mám velkou radost“, uvedl při zahájení ředitel GMT PhDr. Karel Shrbený, „že se nám 
podařilo tuto výstavu uskutečnit, a to přesto nebo snad právě proto, že se od našeho očekávaného  
a tudíž obvyklého výstavního programu trochu liší. Současně ale cítím velikou lítost. Lítost nad tím, že 
prof. Nepraš, který se na výstavu se svými žáky těšil, se sám této výstavy nezúčastní. Tři dny po svých 
sedmdesátých narozeninách a čtyři dny před zahájením výstavy neočekávaně zemřel. Prosím, věnujte 
mu krátkou vzpomínku…“ 
 „Víte, já jsem se s panem profesorem potkal málokrát. Leccos z jeho myšlenek a názorů jsem 
četl a při dalším rozhovoru s ním jsem se vlastně potkal jen jednou, na návštěvě u nás, když jsme tuto 
výstavu připravovali. Poznal jsem ho jako jednoho z toho mála moudrých lidí, kteří vidí dobu a lidi, 
kteří v ní žijí takoví, jací jsou, dovedou se s dobou i vztahy mezi lidmi vyrovnat, vysmát se tomu, co si 
výsměch zaslouží a přitom zůstávají chápavými a laskavými lidmi, lidmi, kterým je cizí jakákoliv zášť. 
 Já jsem přesvědčen, že dívá-li se pan profesor na nás teď – a on se určitě dívá – že si přeje, aby 
nás vystavená díla potěšila i abychom našli cestu k humanistickému pohledu na společnost, ve které 
žijeme a k jakému do konce svého života vedl své žáky…“ 
 Výstavu uvedl výtvarníkův přítel Ivan Martin Jirous, který ji výstižně označil jako výstavu 
Neprašových sirotků. Mezi hosty vernisáže nechyběli senátor ing. Vlastimil Šubrt, místostarosta  
Mgr. T. Hendrych, sochařka Věra Matoušková a houslista Jaroslav Svěcený. 
 Na výstavě se svými díly představili Zd. Šmíd, Lukáš Wagner, Paulina Škávová, Aleš 
Makarenko, Alžběta Kumstátová, Lenka Korbánková, Simona Blahutová, Jan Cileček, Vlasta 
Samohrdová, Jan Doubková, Kateřina Kociánová. 
 Vkusně vypravená katalog výstavy uzavírá doslov Ivana M. Jirouse: „Dětem, které učí  
na Akademii výtvarných umění Karel Nepraš se dostalo velkého štěstí. Nejde jenom o to, že je naučí 
řemeslo, což ausgerechnet (jak říkáme my Slované) u sochařství je velmi důležité, nejenom důležité, 
ale prioritní. 
 Co je však důležitější než řemeslo: řemeslo není k ničemu, nic není platné, pokud je nepodpírá 
vroucnost, cit, soucítění a vcítění. Především to učí Karel Nepraš děťátka, která měla štěstí, že se 
dostala do jeho ateliéru.“ 
 Jeden z exponátů výstavy byl umístěn ve vestibulu Městského úřadu v Trutnově. Trenažér pro 
bankovní lupiče od Pauliny Škávové si prohlíželi a zkoumali návštěvníci úřadu. 
 
Kulturní cena města Trutnova – Miloslav Lhotský 
 
 Zastupitelstvo města Trutnova udělilo 9. dubna na doporučení rady města po projednání 
v Kulturní komisi Kulturní cenu města Trutnova za rok 2001 výtvarníkovi Miloslavu Lhotskému, který 
se letos dožil 70 let. Návrh na udělení této ceny podal ředitel Galerie města Trutnova  
PhDr. K. Shrbený. 



 „Miloslav Lhotský se dožije 28.3, t.r. sedmdesáti let svého věku. Přestože se roku 1932 narodil 
v Pouchově, žil do roku 1938 – do vyhnání Čechů – se svými rodiči v Trutnově-Poříčí. Další léta žil 
s rodiči krátce v Pouchově a poté, až do příchodu do Trutnova,  
v královéhradecké čtvrti Nový Hradec. V letech 1947-51 absolvoval SUPŠ v Jablonci n. Nisou, jeden 
rok v oboru rytí a malování skla, další tři roky v oboru umělecké zpracování kovu. Současně u svého 
otce, při spolupráci s ním, získával dovednosti a zkušenosti kovářského a zámečnického řemesla, takže 
mohl později složit státní zkoušky v učebním oboru zámečník. Do Trutnova přišel roku 1951  
a nastoupil zaměstnání v EPO. Od té doby je výtvarníkem svobodného povolání. 
 Výtvarné tvorbě se věnuje od mládí. Nejprve ve spolupráci s trutnovskými výtvarníky pod 
hlavičkou tehdejšího Okresního kulturního střediska, od roku 1970 jako registrovaný člen SČVU,  
pob. Hradec Králové. Na přelomu 60. a 70. let se zúčastnil dvou přehlídek trutnovských výtvarníků, 
poté se jeho jméno (jako málo žádoucího z pohledu veřejných a politických orgánů) z povědomí 
veřejnosti vytratilo, a to přesto, že se trvale věnoval volné, na společenské objednávce nezávislé 
tvorbě: malbě, grafice a stále častěji plastice, v posledních letech i koláži. Existenční problémy až  
do roku 1989 řešil prací na zakázkách zprostředkovaných SČVU (nyní KVU), řidčeji i přijatých 
soukromě. Tak vznikly jeho realizace do interiérů a exteriérů v Dobrušce, Hradci Králové (ČKD,  
Aut. opravny, Toma), Turnově (obřadní síň), Hronově (plastika hodina), Vamberku (Muzeum krajky), 
Rychnově n. Kn. (ČP a ČS), Semilech, Polici n.M. (MNV, ZŠ) i jinde. Soutěže se zúčastňovat nemohl. 
 Veřejnost měla možnost seznámit se s jeho dílem až po roce 1989. Od té doby uspořádal  
6 samostatných výstav a podílel se na 14 kolektivních výstavách. Jeho dílo dnes oceňují jak historici  
a kritici umění, tak umělci, se kterými vystupoval, i návštěvníci. Díla M. Lhotského se stala majetkem 
GMT, Městské galerie Vysoké Mýto, Galerie Vrchlabí, Galerie F. A. Sporcka Kuks a soukromých 
sběratelů v Čechách, v Německu, Belgii a Holandsku. V posledních dvou letech díla M. Lhotského 
důstojně reprezentovala město Trutnov na výstavách Královských věnných měst ve Vysokém Mýtě  
a v Chrudimi. V roce 2000 připravuje Galerie města Trutnova jeho soubornou výstavu. 
 Dílo M. Lhotského, navazující na českou modernu 1. pol. 20. století má nadregionální hodnotu. 
Nebylo-li dosud takto pochopeno, je to - podle mého názoru – potřeba chápat jako dluh 
v nadregionálním i regionálním slova smyslu vůči autorovi, který svojí cestou, bez ohledu  
na požadavky doby, vytvořil díla osobitě reagující na vývoj českého výtvarného umění, na dobu,  
ve které autor žil a žije. Udělení Kulturní ceny města Trutnova v těchto souvislostech mělo být nejen 
uznáním hodnoty jeho díla, ale i splátkou za dlouhé období jeho nepřijetí za totalitního režimu.“ 
 
 Ostatní návrhy na udělení Kulturní ceny města Trutnova za rok 2001: 
 Panu Martinu Věchetovi a týmu pořadatelů za mnoholeté pořádání Open Air Music Festival 
(navrhovatel Tomáš Katschner). 
 Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov za značné přispění k estetickému cítění a kult. 
dění v našem městě, za propagaci doma i v zahraničí. (Navrhovatel senátor ing. Vlastimil Šubrt.) 
 Panu Antonínu Justovi a Karlu Hybnerovi za jejich kronikářskou a publicistickou činnost 
v roce 2001. (Navrhovatel Jaroslav Hofman.) 
 Báře Mochové (8 let) za pěvecké nadání, vystoupení v televizi „Rozjezdy pro hvězdy“, vánoční 
koncert v Národním domě. (Navrhovatelé manželé Mochovi.) 
 Jaroslavu Hofmanovi za dvě knihy „Zpráva o léčiteli z Batňovic – in memoriam Josefu 
Prouzovi“ a Svítání v duši Břetislava Kafky – zpráva o životě.“ (Návrhy od Milana Meiera a od Jana 
Halíře.) 
 
Sportovní cena města Trutnova 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo 9.4. o udělení sportovní ceny a sportovního ocenění města 
Trutnova za rok 2001. Návrh na udělení projednala rada města 14.3. a doporučila ZM návrh 
tělovýchovné komise schválit. 
 Sportovní cenu města Trutnova obdržely Michaela Hartigová a Michaela Uhrová. (Obě 
basketbalové hráčky se velkou měrou podílely na zisku stříbrných medailí st. dorostenek na MR-ČR. 



Byly zároveň klíčovými hráčkami reprezentačního celku ČR juniorek, které na MS v loňském roce 
v Brně získaly zlaté medaile. Žádám tímto, aby ocenění mohly získat obě hráčky.) 
 Sportovní cenu města Trutnova získal kolektiv BK Loko Trutnov – družstvo st. dorostenek.  
(V sezóně 2000-2001 získaly starší dorostenky stříbrné medaile v nejvyšší celorepublikové soutěži.  
I v sezóně 2001/2002 je předpoklad dobrého umístění. V rámci našeho města patří tento sport. kolektiv 
mezi nejúspěšnější.) 
 Sportovní ocenění patří nejlepšímu sportovnímu kolektivu družstva Olfin Car-Vella Trutnov – 
běh na lyžích. (Družstvo v kategorii dospělých získalo druhé místo v celostátní lize smíšených 
družstev v běhu na lyžích.) 
 Sportovní ocenění nejlepšímu sportovci Evě Ferblové. (V roce 2001 dosáhla výrazných 
úspěchů: 1. místo Germany open 2001 – prestižní evropský turnaj. 1. místo: mistrovství Evropy – 
Lodž (Polsko). 1. místo: v žebříčku České ricochetové asociace žen. Je vítězkou pěti mistrovských 
turnajů BTI TOUR 2001. Je trenérkou mládeže v oddíle ricochetu při TJ Loko.) 
 Sportovní ocenění nejlepšímu trenérovi Vladimíru Šlofarovi.(Je vedoucí trenérem 
v běhu na lyžích Sport. centra mládeže ve sport. klubu. Je trenérem juniorského reprezentačního 
družstva ČR. Se svými svěřenci získal osm titulů mistrů republiky. Loni dva tituly mistrů ČR 
v kategorii juniorů a druhé místo v Celostátní lize smíšených družstev. V roce 1998 získal jeho 
svěřenec O. Bíman titul juniorského mistra světa v závodě štafet. Za jeho působení startovalo na MS 
juniorů pět sportovců ze sport. klubu.) 
 
Seznam všech navržených kandidátů: 
Sportovní cena – jednotlivci: Michaela Hartigová a Michaela Uhrová, TJ Loko, basketbal. Luboš 
Velecký, TJ Loko, box. Jakub Wenzel,TJ Loko, ricochet. 
Sportovní cena – kolektiv: Starší dorostenky, TJ Loko, basketbal. 
Sportovní ocenění – nejlepší sportovec Trutnova: Eva Ferklová, TJ Loko, ricochet. Michal Schreiber, 
běh na lyžích. Jitka Vrabcová, Radek Šretr, Martina Chrástková, Iveta Kultová, Jan Šlofa a Jan Murčo 
– všichni Olfin Car-Vella Trutnov, běh na lyžích. M. Kašparová a R. Šreiber, Bene Dance Art Team 
Trutnov, sportovní tanec. Michaela Smutná, TJ Slovan  
Pec p.Sn., sjezdové lyžování, jezdectví. 
Sportovní ocenění – nejlepší sport. kolektiv Trutnova: Starší dorostenky, TJ Loko, basketbal. Družstvo 
dospělých, štafeta kategorie dorostenců, štafeta kategorie dospělých – všichni Olfin Car Vella Trutnov, 
běh na lyžích. Tanečníci BDAT, Bene Dance Art Team Trutnov, sportovní tanec. Starší žáci,  
FK Trutnov, fotbal. 
Sportovní ocenění – nejlepší trenér (cvičitel): Josef Janoušek, TJ Loko, zápas. Zdeněk Plecháč  
a Vladimír Šlofa, Olfin Car-Vella, běh na lyžích. Roman Klempíř, DTJ Trutnov, baseball. Walter 
Elschek jr., Bene Dance Art Team, sportovní tanec. Ing. Petr Kozák, FK Trutnov, fotbalový klub. 
 
Zrušení OkÚ se blíží 
 
 Také na trutnovském okresním úřadě vládne mezi pracovníky nejistota s přechodem na tří 
pověřené úřady v okrese po zrušení OkÚ k 1.1.2003. Ten má 272 zaměstnance. Někteří z nich přejdou 
na krajský úřad, někteří odejdou do důchodu. 
 Správní obvody pověřených obecních úřadů a obcí s rozšířenou působností zveřejnil  
9. dubna Věstník OkÚ Trutnov. 
 
Průzkum veř. mínění o kulturních zařízení 
 
 Průzkum veřejného mínění o kulturních zařízeních ve městě provede vybraná marketingová 
firma. Zastupitelé města uvolnili na tuto akci z rozpočtu města 150 000 Kč, i když někteří poslanci, 
např. J. Vostrovská, se domnívají, že by to stihli provést městští úředníci. „Vypsali jsme výběrové 
řízení na marketingovou firmu, protože si netroufáme na sestavení správného znění otázek,“ uzavřel 
diskusi o tom starosta Mgr. Adamec. Jeho názor mimo jiné zastupitele podpořil i nový poslanec 
František Brož, nástupce odstoupivšího PhDr. Vladimíra Wolfa. „Jsem dlouholetý divadelník, ale  



na sestavení otázek o tak důležité věci, jako je výstavba divadla, bych si určitě netroufl.“ Anketa mezi 
občany má být provedena do komunálních voleb. 
 
Jarní bazar („Eldorádo“) 
 
 Jarní bazar jarního a letního oblečení, bot, sport. potřeb připravil Klub zájmové činnosti 
„Eldorádo“ na ZŠ Mládežnická. Prodej věcí 10. a 11. dubna. 
 
Příprava voleb 2002 (MěÚ) 
 
 V roce 2002 bude Městský úřad v Trutnově plnit povinnosti v rámci všech voleb, pro volby  
do zastupitelstev bude plnit povinnosti registračního úřadu. Předložený návrh změny Organizačního 
řádu MěÚ 11.4. stanoví, že tyto povinnosti bude na MěÚ plnit odbor vnitřních věcí MěÚ. 
 Pro město Trutnov je určeno 36 volebních okrsků, pro každý volební okrsek je nutné zajistit 
volební místnost – některé budou i v soukromých objektech. 
 
Problémy se „silnou korunou“ 
 
 Silná koruna má převážně nepříznivé dopady pro vývozce – pro firmy, které pro výrobu 
dovážejí suroviny ze zahraničí, je to jen zatím výhodné. Zisk z vyvezených výrobků je však nižší.  
Na Trutnovsku jsou postiženy především textilní podniky. 
 Obavy z dalšího takového vývoje vedly ke vzniku Trutnovské výzvy. Jejím iniciátorem je Jiří 
Grund z Mladých Buků. Dosud výzvu podepsalo na 40 převážně textilních firem, především 
trutnovský Texlen. Účastníci výzvy žádají Českou národní banku a vládu, aby zasáhly. 
 Exportéři chtějí v příštích dnech jednat o nebezpečně sílící koruně s vládou a ČNB. „Zvýšené 
náklady a nižší tržby způsobené silnou korunou nás velmi omezují v dalším rozvoji,“ uvedl Jiří Grund. 
Pohrozil i razantnějším postupem v budoucnu. 
 
Anti Society Fest letos nebude 
 
 Anti Society Fest, který se čtyřikrát konal v posledních letech v přírodním areálu Bojiště – 
Trutnov, se letos dohodli představitelé města s provozovatele kult. střediska odvolat. 
 „Ačkoliv se ve městě koná řada kulturních akcí, účastníci Anti Society Festu, potulující se  
po městě, vyvolávali v některých lidech strach a smíšené pocity. „Dostávali jsme řadu písemných  
i slovních stížností,“ uvedl starosta Adamec. I když organizátoři akce byli seriózní, „samotní účastníci 
nedodržovali určená pravidla. Loni jsme např. museli vyhostit z města dva Slováky kvůli 
výtržnostem.“ 
 
Městské koupaliště 
 
  Areál městského letního koupaliště (otevřeno bude patrně koncem května) prodělává řadu 
úprav i oprav, např. závady v dlažbě. 
 Město Trutnov přispívá provozovateli koupaliště TJ Lokomotiva ročně tři miliony. 
Strukturované vstupné se letos nezmění, turnikety a karty se osvědčily. U pokladny žádné návaly. 
 
Zřizování „pítek“ 
 
 Návštěvníci Trutnova i jeho stálí obyvatelé se dočkali letos dalšího zlepšení služeb – 
vybudováním tzv. pítek v centru města. Dvě budou podle sdělení místostarostky Hany Horynové 
zřízena stranou Krakonošovy kašny (její částečná rekonstrukce bude provedena), jedno  
na Svatojanském náměstí. Vytékající voda je upravována a filtrována, hygienicky vyhovuje. 
 
 



„Dvoračka“ 
 
 K oblíbeným hospůdkám Trutnova se řadí v poslední době Dvoračka v Nových Dvorech, 
vzdálená od trutnovského nádraží necelé dva kilometry. Stává se dalším centrem rockové hudby, 
místem, kde se objevují neznámé i známé kapely jako Garage, Echt! A další. Dvoračka pojme až  
160 návštěvníků – i tolik jich sem přišlo na zmíněné Garage. Součástí hospody je studená kuchyně  
a Sport bar C15 se stolním fotbalem a šipkami, vybavený i velkou televizní obrazovkou pro sportovní 
přenosy. 
 
David Rath v Rotary klubu 
 
 Hostem Klubu rotariánů se stal 15. dubna předseda Lékařské komory David Rath. Zavítal jsem 
společně s poslancem Rostislavem Čevelou. Při své návštěvě nemohli přirozeně vynechat trutnovskou 
nemocnici, kde jednal s jejími představiteli nejen o probíhající dostavbě Státní oblastní nemocnice 
Trutnov, ale i o problémech zdravotnictví vůbec. 
 
Nadace Duha – obvinění Zd. Poula 
 
 Rozruch mezi občany Trutnova vyvolalo sdělení, že Policie ČR stíhá prezidenta trutnovské 
nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Duha pro nelegální manipulace s nadačními penězi. 
 Ředitel nadace Zdeněk Poul je podezřelý, že před třemi lety vložil neoprávněně 300 000 Kč  
do kampeličky, která později zkrachovala. Informoval o tom Český rozhlas Hradec Králové. 
 
Designerská výstava 
 
 Už pošesté probíhá v Trutnově (do 20.4.) designerská výstava studií motorových vozidel  
na modelech a kresbách. Autorem expozice ve výstavní hale MěÚ je Josef Hrazdíra. Výstava nese 
označení Auto Moto Truck. 
 K zhlédnutí jsou návrhy nejen profesionálů, ale i od amatérů – od žáků uměleckých škol  
a organizací ČR i SR 
 Na výstavě upoutává mj. pozornost série studií závodního Trucku. Mezi kresbami ale převažují 
osobní auta z kategorie bugy, osobní vozy. Autor výstavy předvedl (několikrát), jak se pracuje  
při vytváření modelu z hlíny. Designer vychází z tzv. tejpu, předlohy vytvořené ze speciálních pásek 
na papíře. 

Návštěvníci výstavy viděli autora při práci na novém modelu. Výstavní expozici doplňují 
fotografie aut na počítači. „Dnes převažují studie, které mají řezavější a ostřejší rysy karoserie. Méně 
se dnes objevují kulatější vozy. Je to jako v módě, trendy se mění, zcela nové a převratné věci se dnes 
mnoho nevymýšlejí,“ uvedl mj. Josef Hrazdíra. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Restaurace „Pod radnicí“ 

                      
 

              
 

18.4. byla slavnostně otevřena rekonstruovaná restaurace „Pod radnicí.“ 
 

Den Země 
 

           
 



           
 
 U příležitosti Dne Země uspořádal DDM a DK putování přírodou za účasti 200 dětí s rodiči. 
Od Dvoračky si to namířili na Vébrovku a zpět. Cestou plnili deset úkolů (cvičení v orientaci, 
poznávání hub, stromů apod.). Po skončení akce čekalo všechny účastníky divadlo pod širým nebem. 
 
 
 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – Sever připravilo 20.4. ve spolupráci 
s Železniční výtopnou Jaroměř a a.s. Viamont zvláštní jízdu historickým vlakem s parní lokomotivou 
na trati Malé Svatoňovice – Trutnov – Svoboda nad Úpou. 
 Pro rodiče s dětmi připravilo uvedené středisko Jarní výlet přírodou. Zdatnější chodci startovali 
z vlakového nádraží ve Svobodě do Horního Maršova. Přístupnější trasu absolvovali výletníci 
s malými dětmi. Součástí delší trasy byla ukázka ekologického výukového programu. 
 
Úklid kolem škol 
 
 Součástí oslav Dne Země se zapojili žáci a studenti trutnovských škol úklidem v okolí budov – 
ve spolupráci s technickými službami. Mládež tak významně přispívala k jarní očistě města. I když se 
všechny školy nezapojily, na 1 800 dobrovolníků se činilo. 
 
Závěsné květináče 
 
 Vzhled středu města oživily závěsné květináče v podloubí iniciativou Technických služeb. 
 
Strom milénia 
 
 Strom milénia – lípu vysadili žáci před ZŠ v Komenského ulici. 
 
Duhový hokej 
 
 II. reprezentační ples Duhový hokej 2002 proběhl 20. dubna v sále ZŠ Mládežnická. Vstupné 
200 Kč zahrnovalo vstupenku, celovečerní občerstvení formou švédského stolu, porcelánový dárek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Speedtrial – cyklotrialisté 
 

             
 

             
 
 20. dubna se předvedli cyklotrialisté na sportovním stadionu v prostoru mezi fotbalovým 
hřištěm a tenisovými kurty. Na trutnovském Speedtrialu – paralelním závodě cyklotrialistů přes umělé 
překážky přislíbili účast i mistři světa Petr Kraus a Josef Dressler. 
 
Expedice Gozanos 
 
 Až do 10. května přijímali Gozanosáci nápady a náměty na letošní dobrodužný výlet. 
„Uskutečníme ten nejlepší z námětů, autora odměníme videokazetou z výpravy, albem fotografií  
a dalšími zajímavostmi,“ uvedl Martin Fiala, jeden z připravované expedice. Zvláštní cenu připravila  
i redakce Krkonošských novin. 
 
Sprcha trutnovským fotbalistům 
 
 Velmi nepěkný dárek k 56. narozeninám připravili trutnovští divizní fotbalisté svému trenérovi 
Janu Jebavému. V mistrovském zápase v Pardubicích podlehli ostudně výsledkem 0:7. Těžko to 
omluvit např. tím, že divizní mužstvo posílili hráči z druholigového A týmu. Sedmibrankový debakl 
prozrazuje, že výkonnost trutnovských fotbalistů je velmi kolísavá, nevyrovnaná. (Před rokem prohráli 
v Letohradě rovněž o 7 gólů – 1:8.) Jsou na 11. místě tabulky. 
 
Rekonstrukce ZŠ Kpt. Jaroše (příprava) 
 
 V programu rekonstrukcí trutnovských základních škol přijde po ZŠ v Komenského ulici  
ZŠ Kpt. Jaroše – čeká ji rozsáhlá rekonstrukce. Projekt vypracovaný firmou ATIP předpokládá mj. 
i vybudování tělocvičny, jídelny a kuchyně a půdní vestavby, v budoucnu i rozšíření školy směrem  
ke školnímu hřišti. Přednostně bude muset být řešena střecha. (Objem prací podle předběžného odhadu 
je vyčíslen na 170 milionů korun.) 
 



Počítačová učebna 
 
 V dubnu byla slavnostně otevřena v této ZŠ učebna počítačové techniky – deset počítačů  
pro žáky, jeden server a jeden počítač pro učitele – za podpory státního projektu. 
 
Internet 
 
 První internetová učebna byla otevřena 22.4. Město podpořilo projekt INDOŠ (internet do škol) 
uvolněním půlmilionové částky z rozpočtu. Moderní učebna – boxy s počítači, nové stropní desky  
se vsazovaným osvětlením – je významným průlomem do připravované celkové rekonstrukce školy 
postavené v roce 1929. 
 
Sportovní třídy ZŠ Komenského 
 
 Přijímací zkoušky do sportovní třídy při ZŠ Komenského proběhnou 24. dubna. Přihlásit se 
mohou žáci čtvrtých tříd ZŠ. Nosným sportem na škole je běh na lyžích, další zařazené sporty  
ve sportovních třídách jsou karate, kanoistika a sportovní lezení. 
 
Zakončení festivalu Jazzinec 2002    
 

             
 

             
 
 Opravdovou festivalovou tečkou Jazzinec 2002 byl večer 24. dubna, kdy zaplněný Národní 
dům hostil velikány současného jazzu – dvanáctičlenné ženské kombo Papaya girls – studentky 
Konzervatoře Jar. Ježka, pod taktovkou Pavla Pivarčiho, a newyorská kapela Celulla s mistrem jazzu 
Lacem Deczi.  
 
 
 
 



Euroregion Glacensis 
 
 Změna stanov a smlouvy o založení Euroregionu Glacensis a zvýšení členského příspěvku 
z 1,50 Kč na 3 Kč na obyvatele, schválili v dubnu zastupitelé města. To bude nyní přispívat do tohoto 
sdružení ročně 96 327 Kč. 
 Euroregion Glacensis je významným činitelem v úsilí Trutnova o vybudování dálnice D 11. 
Nemalý význam má i pro rozvoj pohraniční turistiky a pro kulturní výměny mezi sousedními regiony. 
 
Klub seniorů (Miloslav Lhotský, Muzikantský ráj, bezpečnostní situace ve městě)   
 

     
 
 Hlavním hostem Klubu seniorů 24. dubna byl trutnovský výtvarník Miloslav Lhotský, který byl 
ZM schválen pro udělení Kulturní ceny města Trutnova za rok 2001. 
 Miloslav Lhotský je velmi skromný – potvrdilo se i v Klubu seniorů. „Já o sobě nerad mluvím. 
Už táta mi říkával: Mlč a pracuj. Výtvarník si ráno stoupne ke stojanu a do večera prostě pracuje,“ 
uvedl mimo jiné. 
 O otci se vyslovil ještě nejednou ve svém vystoupení. „Byl kovář a naučil mě lásce  
k řemeslu. Vzpomínám, jak jednou dělal podkovu a pohladil ji. Ptal jsem se, proč to dělá? A on 
odvětil, že kůň za mou případnou nešikovnost nemůže, proto, že tu podkovu hladí…“ 
 U něho samého, jak doznal, padala jablka daleko od stromu.“ Žádný z jeho tří potomků se jeho 
uměleckému řemeslu nevěnuje. 
 Občané Trutnova se budou moci seznámit s dílem Miloslava Lhotského na jeho výstavě  
od 13. srpna v Galerii města Trutnova.   
 S Muzikantským rájem seznámil členy KS jeho provozovatel Radek Malina – s koncepcí  
a programem tohoto nového mládežnického kulturního zařízení. 
 Na programu dubnového Klubu seniorů byla i rozprava o bezpečnostní situaci Trutnova  
a přilehlých obcích. Informoval o tom předseda Bezpečnostní komise poslanec primář Dr. Jozef 
Kochan. 
 
Regionální hospodářská komora – pobočka v Trutnově (?)   
 

               



 
 Na jednání starosty Trutnova Mgr. Adamce 24.4. byli seznámeni zdejší podnikatelé a zástupci 
firem s problematikou hospodářského rozvoje města a okolí a s realizací spolupráce mezi vedením 
města a podnikatelskou sférou. 
 Setkání probíhalo v malém sále MěÚ a zúčastnil se ho místopředseda Regionální hospodářské 
komory v okresním městě (ta má zatím sídlo jednatelství ve Vrchlabí). 
 Pokud by v Trutnově pobočka komory vznikla, nabídne jí vedení města vhodné prostory  
a podmínky pro její činnost. Podmínkou ovšem je opravdový zájem ze strany podniků a firem. Město 
pak plně podpoří i vytvoření fungujícího partnerství veřejného a soukromého sektoru ve městě. 
 
Kruhový objezd na sídlišti Zelená louka 
 
 Kruhový objezd na největším trutnovském sídlišti (i tady přispěl ke zlepšení dopravní situace) 
bude upraven zmenšením vnitřního prostoru v poloměru asi o půl metru. Tím doje k rozšíření silnice. 
Úpravu provede v dubnu firma Strabag. 
 
Cyklistická časovka školní mládeže 
 
 26. dubna se konal závod mládeže škol trutnovského okresu v cyklistické časovce. Sedmý 
ročník této soutěže 15 škol s 85 jednotlivci uspořádala SPŠ a SOU Trutnov na trati místní komunikace 
ze Starých Buků do Nového Rokytníku. Nejlepší školou se ukázala 3. ZŠ Komenského Trutnov 
 Soutěžilo se v šesti kategoriích o délce 3 a 4,2 km. 
 
Církev adventistů – koncert 
 
 Folkový koncert Marka Mičkeje se uskutečnil 27. dubna ve sboru Církve adventistů sedmého 
dne za trutnovskou nemocnicí. Jako host vystoupil Jerry Wasmer z USA. Výtěžek koncertu předán 
humanitární organizaci Adra. 
 
Mamologická vyšetření 
 
 Bezplatné vyšetření psu žen nad čtyřicet let provede 27. dubna lékař Jan Hynek v mamologické 
ambulanci  v Masarykově poliklinice v Palackého ulici. Preventivní vyšetření hradí zdravotní 
pojišťovny. 
 
Výstava pěstitelského kroužku (MěÚ)   
 

             
 
 
 Výstava dětské tvorby v oblasti pěstitelských prací, květinové vazby a aranžmá byla otevřena 
27.4. ve výstavní síni MěÚ. Připravil ji zahradník Šándor Havran z Mladých Buků, který vede 
pěstitelský kroužek dětí už dvanáct let. Podle něho práce s přírodou dětské duší prospívá. Zachovává 



potřebnou vnímavost dětí, uvolňuje mnohdy prožívané napětí – ať již ve škole nebo v ne právě ideálně 
fungující rodině, umožňuje využít originální nápad a uplatnit veškerou tvořivost, kterou je dítě 
obdařeno… (Výstava otevřena do 3. května.) 
 
Publikace „Národní dům v Trutnově 1900-2000“   
 

                   
 
 Už několik dní je v prodeji v Informačním středisku na Krakonošově náměstí historická 
publikace „Národní dům 1900-2000“. 
 Co bylo podnětem k vydání knihy? Přednáška při oslavách stého výročí Národního domu 
v říjnu 2000. Tehdy vyvolala značný ohlas mezi účastníky, dále i už tradiční zájem představitelů 
města. Ti mají o historii Trutnova opravdový zájem. 
 Práce na publikaci trvala, jak uvedl redaktorovi Pavlu Cajthamlovi v rozpravě v Krkonošských 
novinách autor Antonín Just, déle než rok. Mohl při ní využít i svých předchozích vlastivědných studií, 
čerpal i z dobového tisku a publikací, z výpovědí pamětníků. Trutnovský fotokronikář Karel Hybner 
pomohl významně při uspořádání fotodokumentace. Práce na knize nutně vedla i k cestám za lidmi, 
kteří kdysi v Trutnově v kultuře pracovali, i za těmi, kteří v ní působí dnes. 
 A co přináší kniha dnešnímu čtenáři? Shodou okolností probíhají právě v současné době 
diskuse o česko-německých vztazích, o Benešových dekretech, o závěrech Postupimské konference. 
Uvedená práce je i příspěvkem k objasnění těchto národnostních vztahů a poměrů v trutnovském 
pohraničí. 
 A pocity autora při psaní uvedené knihy o Národním domě? „Stále silněji jsem si uvědomoval, 
že Národní dům nelze oddělit od historie národa a města. Všechny události, především  
před 1. světovou válkou a v období Mnichova silně ovlivnily život české menšiny v tehdy převážně 
německém Trutnově.“ 
 
Nový projekt na trutnovském internetu 
 
 O novém projektu na „trutnovském internetu“ (http://www.trutnov.cz) informovaly Radniční 
listy 29.4. Jeho hlavním cílem je nejen reklama a propagace všech zúčastněných firem, ale také lepší 
orientace v podnikatelském prostředí Trutnova a okolí. Zařazení firem je zdarma. Podmínkou je, že 
podnikatelský subjekt musí mít sídlo podnikání nebo provozovnu v Trutnově, mít vlastní www stránky 
a e-mail a uvést své IČO a DIČ. 
 Na vzniku této služby pro veřejnost se podílela firma Čapek Martin MARA SOFT a sponzor 
celého projektu město Trutnov. 
 
Hotel Bohemia (možnost pronájmu) 
 
 V dubnu nabídlo město Trutnov pronájem hotelu Bohemia v Palackého ulici čp. 81 včetně 
zařízení v inventované hodnotě 2 756 885 Kč a části pozemku. Úvodní cena pro jednání:  
700 000 Kč/rok. Podmínkou je především další provozování hotelových služeb. 
 

http://www.trutnov.cz/


„Pálení čarodějnic“ (nové CD Pepy Lábuse)   
 

           
 

           
 
 Tradiční pálení čarodějnic připravil 30. dubna Dům kultury v Trutnově. Lampionový průvod 
vyjde ve 20.30 hodin z Krakonošova náměstí do přírodního kulturního střediska na Bojišti, kde se 
rozhoří velká vatra a proběhne řada soutěží. Večer obohatí diskotéka a uzavře ohňostroj. 
 S pálením čarodějnic byl spojen slavnostní křest nového CD s názvem „Bezčasá a nehnutá.“ 
Vydala ji kapela Pepa Lábus a spol. Slavnost proběhla na Dvoračce v Nových Dvorech. 
 Autorem většiny hudby a textů je podobně jako u předchozích CD Pepa Lábus, zpěvák  
a kytarista. Jeho kapela se od roku 1996, kdy vyšlo první CD Morana, rozrostla – tvoří ji baskytarista 
Tomáš Nýdrle, houslista Slávek Forman, Jan Jaroš (bicí) a Jaromír Ticháček (foukací harmoniky, 
elektrická kytara). V této sestavě vystoupila kapela na Dvoračce poprvé veřejně. 
 
Evropská jízda (30.4.)   
 

              
 
 Tým Evropské jízdy s blokem informací zaměřeným na Evropskou unii zavítal  
30. dubna do Trutnova s programem rozděleným do několika částí. Členové týmu budou nejprve hned 
po ránu besedovat na Jiráskově náměstí se studenty trutnovského gymnázia a před polednem  



na Malém náměstí se studenty obchodní akademie. 
 Besedu na téma Trutnovsko a Evropská unie uspořádají společně s MěÚ v Trutnově  
od 13 hodin v zasedací síni úřadu. Diskusního setkání se zúčastní senátor ing. Vlastimil Šubrt. 
 S občany se sejdou členové týmu Evropské jízdy na Krakonošově náměstí v době od 14  
do 16 hodin. Za svého pobytu v Trutnově bylo mezi studenty a občany rozdáno mnoho různých 
informačních materiálů o Evropské unii. 
 
Matriční události 
 
 V měsíci dubnu se v Trutnově podle výkazu vedoucí oddělení matriky Věry Ouhrabkové 
narodilo 54 dětí, z toho 11 trutnovských (3 chlapci a 8 dívek). Bylo uzavřeno 16 sňatků – z toho byly  
2 sňatky delegované. 
 V dubnu zemřelo v Trutnově 38 lidí, z toho bylo 16 trutnovských občanů (7 mužů a 9 žen). 
Členky Komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 23 našich spoluobčanů 
s kytičkou a malým dárkem. 
 



Kulturní nabídka na květen 
 
 Kulturní nabídku „Kam v Trutnově v květnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti“ 
zveřejnily Radniční listy koncem dubna. 
Výstavy: 
Sochařská škola Karla Nepraše v Galerii města Trutnova (pokračování výstavy do 14. května). 
1.-31.5. Fotoklub Safír Turnov. Výstava fotografií. DK ve foyer kina Vesmír. 
14.-18.5. Svět skřítků a strašidel. Výstava v Nár. domě. Děti 5 Kč, ostatní 10 Kč. 
22.5.-15.6. Trutnov očima lohfeldenských fotografů v Galerii města Trutnova. 
        Josef Vik: Reklamní grafika a kresba. Galerie města Trutnova. 
24.5. Dáda a barevná paráda na zimním stadionu.   
 

               
 
Ostatní pořady: 
1.5. podvečer s milostnou poezií. Divadlo Jesličky-ZUŠ Na Střezině Hradec Králové. Pořádá  
DK. Městský park (za nepříznivého počasí KSBM).   

         
 
6.5. Podvědomí jako spolehlivý (partner) pramen pomoci v každé situaci. Přednáška  
MUDr. PhDr. Jaroslava Špaldy v Nár. domě. DK, vstupné 35 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.5. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí v 9.30 hodin.   

          
 
14.5. Z pohádky do pohádky. Národní dům/městský park. Pořad pro MŠ   

           
 
18.5. Oblastní výměnná schůzka sběratelů v klubu důchodců. Klub filatelistů. 
20. a 21.5. Skřítek se vrací aneb o brusince, kapradince, lesním dědovi a taky trochu o cirkusu.  
Pro MŠ, 1.-4.tř. ZŠ. Nár. dům. Vstupné 25 Kč. 
23.5. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí v 25.30 hod. 
26.5. Dechový orchestr Jantar (Švýcarsko) na Krakonošově náměstí v 10.00 hod.   
 

             
 
Country club Bonanza 
 
(vždy od 20.00 hodin): 
2.5. Jarní vánek. 6.5. Čína-Tibet-Nepál (video, diapozitivy Old. Šlégra). 9.5. Country band Bonanza. 
11.5. Bonita (pražská skupina). 16.5. Country band Bonanza. 23.5. Country band Bonanza. 25.5. Jarní 
vánek. 31.5. Country band Bonanza. 



 
 Výstava obrazů Václava Rozinka v galerii Dračí ulička v gymnáziu 9. května.   
 

                 
 
Muzikantský ráj   
 
2.5. Obzor (folkové setkání). 4.5. Písně pro zamilované (piáno, kytara). 6.5. Klavírní večer  
při svíčkách (Fr. Jirka). 9.5. Kaluže (vítěz plzeňské Porty 2000). 11.5. Evergreen. 13.5. Večer  
při svíčkách (Fr. Jirka). 14.5. Štěpán Rak (recitál). 15.5. Jazz &Bland. 16.5. Silmaril (folkové setkání). 
18.5. Hudební transfúze (piano, kytara). 20.5. Klavírní večer při svíčkách (Fr. Jirka). 23.5. HOP TROP 
(koncert trampské legendy). 25.5. Hudební transfúze (piano, kytara). 26.5. Netradiční soutěže  
pro rodiče s dětmi. 27.5. Klavírní večer při svíčkách (Fr. Jirka). 29.5. Petr Brandejs band (křest  
3. desky skupiny). 30.5. Žibr-HSK-Hostinné (folkrock pro dvě kytary). 
 
Základní umělecká škola   
 
2.5. Večer autorských pokusů žáků ZUŠ (Divadýlko Trdýlko). 7.5. Země modrých ptáků (Trdýlko).  
9.5. Rukavička (Trdýlko-představení těch nejmenších).  
 

          
 
10.5. Proměny tance aneb ze století do století (Nár. dům). 14.5. Malý vůz (Trdýlko). 14.5. První 
absolventský koncert žáků ZUŠ v KSBM. 15.5. Jarní koncert na schodech (2. patro ZUŠ).  
16.5. Zahajovací večer nového cyklu pořadů „Inspirativní večery ZUŠ.“ (Prvním hostem bude básník, 
textař a hudebník Slávek Klecanda). 17.5. Pasáček vepřů (Trdýlko).  
 
 
 
 
 
 



20.5. Benefiční klavírní koncert Evy Kuchovské a Jiřího Housky na podporu akce „Pomozte dětem“ 
(ZUŠ a Nadace rozvoje občanské společnosti) v KSBM.  
 

         
 
21.5. Kočka na kolejích (Trdýlko). 21.5. Druhý absolventský koncert žáků ZUŠ (hudební sál ZUŠ). 
22.5. Hračky-Cvrččí pohádka (Trdýlko). 29.5. Třetí absolventský koncert žáků ZUŠ v KSBM. 
 
Galerie města Trutnova 

Sochařská škola Karla Nepraše. Výstava potrvá do 14. května. Od 21. května budou otevřeny 
souběžně dvě výstavy – fotografie Trutnova fotografů z Lohfeldenu a výstava kreseb a propagační 
grafiky Josefa Vika. 
 Černá hodinka s divadlem jesličky v Galerii města Trutnova 7. května.   
 

           
 

 Mateřské centrum Karolínka kromě pravidelného provozu od pondělí do soboty (9.00-13.00 
hod.) připravuje ve dnech 20.-23.5. Bazar dětského oblečení a potřeb. 
 
Krytý bazén 
 
 Krytý bazén bude mít v květnu omezený provoz. A důvody? 13.-17.5. soustředění 
reprezentace, 18.5. Mezistátní utkání ČR – Polsko – Slovensko (i 19.5.). Ukončení provozu krytého 
bazénu se předpokládá 23.6. Otevření letního koupaliště 1.6. 
 
 Městské noviny Radniční listy z 29. dubna informovaly mimo jiné o zahájení provozu naučné 
stezky 1866 v květnu (4.5.), o vzpomínkovém aktu k 57. výročí ukončení 2. světové války –  
na hřbitově 8.5., o jednání městských orgánů (RM 28.3., ZM 9.4. a RM 11.4.), o činnosti majetkového 
odboru, o přijímacích zkouškách do ZUŠ, v Pohledech do minulosti o Trutnovu za třicetileté války,  
o sportovním a kulturním dění města. 
 
 



1.máj   
 

          
 

1.máj proběhl pro většinu obyvatel města bez oslav. Jen komunisté uspořádali dopolední 
koncert dechové hudby z České Skalice před Klubem důchodců. 
 
Každá škola „svého strážníka“ 
 
 V průběhu května by měla dostat každá trutnovská škola „svého strážníka.“ Jak uvedla 
manažerka kriminality v Trutnově Anežka Kmeťová, budou v každé škole působit jako poradci  
a ochránci dětí dva strážníci. Žáci by se jim měli osobně nebo prostřednictvím schránek důvěry 
svěřovat s dotazy ke svým problémům. 
 
Stachelberg 
 
 Od května je otevřeno (letos už podesáté) v blízkosti Trutnova nad vesnicí Babí Muzeum 
československého opevnění z let 1935 – 38 v objektu naší největší dělostřelecké tvrze Stachelberg.  
Ta svými rozměry (Mnichov umožnil její dokončení) by patřila k největším pevnostem pohraničního 
opevnění ČSR. V roce 1988 se ujalo opuštěného objektu několik nadšenců (později vytvořili družstvo 
Fortis), zpřístupnili objekt a po pěti letech intenzivní práce tu vybudovali dnešní muzeum. Své úsilí 
zaměřili i do podzemí Stachelbergu (v roce 2001). Ze skoro čtyř kilometrů dlouhých chodeb a sálů, 
které se tu nacházejí, se podařilo zatím zpřístupnit asi 330 metrů. 
  Za celou dobu provozu navštívilo Stachelberg na 40 000 návštěvníků z ČR i ze zahraničí.  
I v letošním roce chtějí členové družstva Fortis v čele s RNDr. Kejzlarem pokračovat v odkrývání 
podzemí Stachelbergu a maximálně ho zpřístupnit. 
 Stachelberg bude v provozu květen až září vždy o víkendech, v době hlavních prázdnin denně 
kromě pondělí – vždy se zasvěceným průvodcem. 
 
Evropská unie 
 
 V rámci projektu Comenius Sokrates skončila 2.5. třídenní koordinační schůzka pedagogů 
z Německa, Francie a Polska. Hostilo je i trutnovské gymnázium a přirozeně zavítali i do Staré 
radnice, kde je přijal starosta Mgr. Adamec. 
 Do projektu jsou již třetím rokem zapojeni svými studijními pracemi studenti gymnázia. 
Všechny jejich práce jsou zaměřeny k integraci zemí do evropských struktur. 
 
Dokončení domu 02 v H. St. Městě 
 

1. května odevzdali zástupci firmy VZ Stavební holding, a.s. Pardubice a starosta města 
Trutnova posledních 19 bytů domu 02 v H. St. Městě. Dům postavený sdruženými investičními 
prostředky za pomoci města (pomohlo při zajištění státní dotace a pozemkem) bude spravován členy 
založeného družstva. 



Stavba výrazně obohatila vzhled H. St. Města. Vkusně je začleněna do původní panelákové 
výstavby. Novým obyvatelům této části Trutnova sídliště Zelená louka už svou odlehlostí od centra 
města nevadí – velký obchodní dům Kaufland, často jezdící městská hromadná doprava život tady 
ulehčuje. Předáním objektu C byla ukončena poslední etapa výstavby čtyřiceti bytových jednotek  
se státní podporou. 

 Klíče od nových 19 bytů předal družstevníkům osobně starosta Trutnova  
Mgr. Adamec. 
 
Výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků   
 

             
 
 Tradiční jarní výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků byla zahájena 2. května v přízemí 
Staré radnice. I letos potvrdila vystavenými exponáty um a schopnosti amatérských výtvarníků, kteří  
si mnohdy nijak nezadávají s profesionály. 
 
Zemědělské družstvo Trutnov 
 
 Jarní počasí poznamenalo i na Trutnovsku rychlé odtání sněhu, kterého se z počátku zdálo být 
až příliš. Zemědělci proto uvítali příchod srážek, jak uvedl předseda ZD Trutnov Karel Špína. 
Životodárnou vláhu čekaly jak ozimé obiloviny, tak i jařiny zaseté v předchozích dnech. 
 Jediným problémem trutnovského ZD (a nejen trutnovského) je nedostatek finančních 
prostředků na nákup chemických přípravků a hnojiv. „Nemáme na to, abychom polím a rostlinám dali 
vše, co potřebují. Ve srovnání s obdobím intenzivní výroby u nás hektarové výnosy již poklesly asi  
o 30%.“ 
 
MHD – Osnado 
 
 Po otevření nové polikliniky Masarykův dům v Palackého ulici měla řada starších pacientů 
připomínky k příliš velké vzdálenosti tohoto jinak velmi pěkného a vyhovujícího zdravotnického 
zařízení od autobusové zastávky u OkÚ i na Žižkově ulici. 
 Po jednání města se společností Osnado se řešení našlo rozšířením provozu na lince 4, která 
staví nedaleko bývalého Kojeneckého ústavu. 
 Další zlepšení v MHD přinese prodloužení spojů č. 9 a 11 od Aralu do Poříčí. Osnado navrhlo  
i zavedení čtyř nových spojů z autobusového nádraží do Poříčí, jež by navazovaly na linku č. 1  
z H. St. Města. (K realizaci by mělo dojít v polovině června.) Osnado připravuje i další zlepšení. 
Vizuální a akustické zařízení s informacemi o stanicích bude instalováno ve všech vozidlech MHD. 
 Rozšíření služeb MHD si přirozeně žádá i větší náklady – město to řeší vstřícně. Letošní 
příspěvek z rozpočtu Trutnova i s investičními náklady se pohybuje kolem čtyř milionů korun. 
 
 
 



Zahájení provozu naučné stezky (1866)   
 

           
 
 O zahájení provozu naučné stezky v městském parku 4. května informovala v Radničních 
listech z 29. dubna ing. Veronika Vášová z MěÚ. 
 „V loňském roce vybudovaná naučná stezka „Den bitvy u Trutnova“ vedoucí mezi 
monumentálním památníkem gen. Gablenze a Janskou kaplí ožije v letošní sezóně každý víkend. 
 Od 4.5. do 29.9.  a v sobotu od 13 do 17 hod., v neděli od 10 do 17 hod. budou po dohodě 
s městem Trutnovem u obou památných objektů sloužit členové Klubu vojenské historie Trutnov.  
Pro návštěvníky bude otevřen Gablenzův památník, tradičně uvidí také ukázky dobových zbraní  
a uniforem. Připravujeme i pravidelnou možnost občerstvení v blízkosti památníku. Pracovníci Lesů  
a parků města Trutnova instalovali po trase naučné stezky několik laviček pro možnost odpočinutí 
unaveným nohám, vychutnání lesního ticha a vůně či zastavení v atmosféře historicky památných míst 
bojů, které se tu před 136 lety odehrávaly. 
 Informační panely naučné stezky doplnila počátkem letošního roku doprovodná brožura, která 
rámcově koresponduje s obsahem panelů, téma však obsahově rozšiřuje. Kromě uvedeného popisuje 
válečné události na Trutnovsku následujících dnů. Vedle textové části materiál obsahuje mapové 
podklady k bojům na Trutnovsku, v části všeobecné je seznam dalších vojensko-historických 
zajímavostí, mapa s ostatními pamětihodnostmi a seznam infocenter. Brožura je k dostání 
v Turistickém informačním centru ve Staré radnici a o zmíněných víkendech také u členů KVH přímo 
u Gablenzova pomníku. 
 Významná trutnovská památka, u níž naučná stezka končí – barokní kaple sv. Jana Křtitele  
na Janském vrchu – bude v letošním roce procházet potřebnou rekonstrukcí, aby její zdivo nebylo dále 
ohrožováno škodlivou vlhkostí a aby v následujících sezónách mohla propůjčit část svého interiéru 
plánovanému malému vojenskému muzeu. Návštěvníky tedy letos prosíme o pochopení a shovívavost 
k omezením vyplývajícím z charakteru probíhajících prací. V příštím roce se zde na oplátku budou 
moci těšit ze zajímavých exponátů, které jinde v naší republice neuvidí.“ 
 O Janské kapli se mohou zájemci blíže dozvědět zajímavost z její historie od roku 1715 
v knížce „Kaple,“ kterou letos město vydalo v edici Odkazy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stavba mostu u ČD   
 

             
 
 Výstavba mostu u nádraží ČD rychle pokračuje. Pod mostní konstrukcí probíhají úpravy 
promenády, začalo se s pracemi na komunikaci. V červnu mají být zahájeny stavební práce  
na rekonstrukci křižovatky u Delvity, kde vznikne další trutnovská okružní křižovatka. Pracovat se tu 
bude za plného dopravního provozu. 
 Most i přilehlé komunikace plánuje generální dodavatel firma Dopravní stavby Holding, a.s. 
Olomouc předat v srpnu. Dopravní situace města se tak dále zlepší. 
 
Běh Terryho Foxe ohrožen 
 
 Běh Terryho Foxe je v letošním roce ohrožen v důsledku reformy veřejné správy. OkÚ nemůže 
už běh organizačně zajistit, jak tomu doposud vždy bylo. Pracovníci referátu socílních věcí OkÚ však 
jednají o tom, zda by běh Terryho Foxe nemohly uspořádat některé jiné organizace. Jednání však 
zatím uspokojivá nejsou. 
 
57. výročí ukončení 2. světové války   
 

             
 
 Slavnostní vzpomínkový akt se uskutečnil 8. května od 9.30 hodin na městském hřbitově  
u příležitosti 57. výročí ukončení 2. světové války. 
 Slavnost moderovala ředitelka DK Mgr. Zina Rýgrová. Program zahrnoval národní hymnu 
v podání Krakonošky, recitaci A. Rodrové, projev starosty Trutnova Mgr. Adamce a položení květin  
u památníku obětí 2. světové války. Květiny byly položeny i u nedalekých hrobů židovských žen 
koncentračního tábora v Poříčí. 
 „Je 8. května a sešli jsme se zde na pietním místě trutnovského hřbitova, abychom si 
připomněli významnou historickou událost 2. světové války. Dnešní setkání je již tradiční, ale  
na počátky této tradice si už jen málokterý občan Trutnova vzpomene. Při pohledu na staré dobové 
fotografie nás může napadnout trochu zvláštní otázka: co to vlastně bylo více než padesát let 
v Trutnově tento či následující den oslavováno? Osvobození? Vítězství? Konec války? 



 My, kteří jsme se narodili už dlouho po ukončení války, už asi nemůžeme porozumět mentalitě 
lidí své doby, ale snad jsme naopak získali dostatečný odstup, abychom mohli nezaujatě posoudit tyto 
události. Hluboce si vážím všech, kteří přispěli ke konci tohoto hrůzného světového konfliktu  
a pokouším se přemýšlet o konci války v našem městě, o trutnovských Češích i o Němcích říšského 
Trutnova. 
 „Osvobození“ není bojovým heslem, ale otázkou: osvobození koho? Kým? Od koho či čeho  
a jak? Na tuto otázku se zde, na území dřívějších Sudet a v období Protektorátu vlastně na území Říše 
odpovídá jinak než ve vnitrozemí. Lze tedy v Trutnově slavit osvobození? 
 Snad s „vítězstvím“ to bylo jiné… 13. května (pátý den po příjezdu Rudé armády)  
se s velikými obtížemi do Trutnova dostal první poválečný předseda okresu Vlastimil Brunclík, který 
ve svých pamětech popisoval útrapy a strádání trutnovských obyvatel. Drancování obchodů, restaurací, 
vzájemné vyřizování účtů a na radnici před vojáky ukrytá česká děvčata. Opravdu si osobně velmi 
vážím všech, kteří se zasloužili o konec války, ale uznejme, že slovo „vítězství“ po těchto 
vzpomínkách poněkud hořkne… 
 Přál bych si tedy, abychom zde dnes neslavili, ale spíše pokorně vzpomenuli konec 
nejstrašnější války, která asi natrvalo zůstane součástí našeho myšlení. Jejím původcem byl pravicový 
extrémismus Itálie, Japonska a hlavně a především hitlerovského, nacistického Německa. Jejím 
vítězem byla vojska Sovětského svazu a spojenců USA a Velké Británie. 
 Tato válka byla však především velkou ranou pro lidstvo i pro celé jeho lidství, „člověčenství“, 
humanitu. Ranou, která se s koncem války a ani s historickou vzdáleností nezacelila. Byla krutou 
obžalobou člověka z jeho nedokonalosti. Byla to válka, kterou vlastně nakonec nikdo nevyhrál, ale 
bylo potřeba, aby ji někdo ukončil a aby pak následně došlo ke konsolidaci poměrů. 
 Právě tímto pohledem je třeba vnímat koncepci nové poválečné politiky vytvořené Benešovou 
exilovou vládou. Je historickou realitou, že politicky se hledala budoucí opora ve vítězném Sovětském 
svazu, národnostně v odsunu převážné části sudetských Němců, kteří pomáhali rozbít republiku, 
ekonomicky ve znárodňování klíčových odvětví, pozemkové reformě a plánování, ve sjednocení 
školství, v oblasti zdravotní péče a v rozšiřování sociálních programů…“ 
 Svůj projev uzavřel starosta slovy: „Zavřeme prosím nyní učebnice dějepisu a přestaňme  
se ubezpečovat o tom, kdo je pachatel a kdo oběť, co bylo příčinou a co důsledkem. Vzpomeňme zde 
tiše a s úctou na ty, kteří se zasloužili o konec největšího světového konfliktu.“ 
 Slavnostního vzpomínkového aktu se zúčastnili kromě představitelů státní správy, politických 
stran, Svazu bojovníků za svobodu a osobností veřejného života i občané Trutnova, žel v malém počtu 
asi třiceti. 
 

       
 
Vzpomínkový akt KSČM k výročí osvobození Rudou armádou 9. května. 
 Pietní slavnostní den znesvětili svým chováním dva místní mladíci při oslavách výročí 
pivovaru Krakonoš – založen v roce 1582. Zřejmě podnapilí tu veřejně hajlovali. 
 
 
 
 



420 let pivovaru v Trutnově   
 

            
 

            
 
 Den otevřených dveří pivovaru v Trutnově připomněl 420 let trvající historii. Návštěvníků sem 
8.5. zavítalo mnoho. Vyhrávala dechovka a folková muzika, nabízela exkurze v prostorách pivovaru  
a samozřejmě se čepovalo pivo s výhodnou slevou – za 10 korun. Trutnovský pivovar zatím  
přes velkou konkurenci prosperuje. Loni tu 62 zaměstnanců vyrobilo 121 000 hl piva. (Bližší údaje  
o trutnovském pivovaru v kapitole páté.) 
 
Dny Trutnova ve Swidnici 10.-12.5.   
 
 S kulturou Trutnova se mohli ve dnech 10.-12. května seznámit obyvatelé polské Swidnice, 
s níž má naše město rozvinuté přátelské vztahy. Úspěšnou akci z pověření vedení města dobře 
organizačně zajistil Dům kultury v Trutnově – pestrým a zajímavým programem. 
 Dny Trutnova ve Swidnici byly zahájeny 10. května v městské galerii fotovýstavou Jiřího 
Jahody, kterou vhodně doplňovaly oděvní modely Heleny Chaloupkové. Vernisáž pěkně rámovalo 
hudební vystoupení trutnovské skupiny Ostaš. Ta ve svém koncertování pokračovala v blízké vinárně. 
 Hlavní kulturní program byl přirozeně soustředěn na náměstí. Na pódiu tu v programu 
Trutnovský kaleidoskop vystoupila šermířská skupina Durabo, vokální kvintet Melancholik band. 
Manekýny Oděvního studia Domu kultury v Trutnově upoutaly módní přehlídkou, tanečními 
ukázkami skupiny Rebels team Trutnov, Drak and Roll, CDS Star West, Bene Dance Art team Trutnov 
a Uprockers. Tanečním vystoupením upoutala ZUŠ a DDM Trutnov. Program vyvrcholil skupinou 
Brilien. 
 Ve stánku trutnovského Turistického informačního centra dostávali zájemci především 
turistické informace s nabídkou návštěvy Trutnovska. 
 Součástí letošních Dnů Trutnova ve Swidnici byla sportovní utkání – starší žáci v halovém 
fotbale, ženy ve volejbale. Utkala se i mužstva obou městských úřadů. 
 Trutnovská veřejnost se mohla s průběhem Dnů Trutnova ve Swidnici seznámit v přízemí MěÚ 
– textem i fotodokumentací. 
 



Nezaměstnanost 
 
 Léto a blížící se doba dovolených nepřinese mnohým lidem na Trutnovsku žádoucí pohodu.  
Po jarním propouštění v elektrotechnickém průmyslu hrozí v letních měsících další propouštění. 
Z trutnovských podniků to hrozí především Texlenu, kde je ohroženo na 400 pracovníků. 
Nezaměstnanost tak přeroste v regionu z 8,3% na 9%. Texlen zdůvodňuje propouštění snahou zvýšit 
produktivitu a efektivnost podniku, jehož výroba má být dále modernizována a centralizována. 
 
 Na připravovaný summit NATO v Praze na podzim bude převelena i řada policistů 
z Trutnovska. Mnozí z nich se už zúčastnili předloňské akce v Praze při setkání skupiny Světové 
banky a Mezinárodního měnového fondu. 
 
V říši fantazie (výstava loutek v Nár. domě)   
 

             
 
 Od 14. do 18. května proběhne v prostorách Národního domu výstava loutek – skřítků a 
strašidel, kterou opět zdařile připravila Eva Jasenská z Hostinného. Ta je ochotna poskytnout dětským 
návštěvníkům cenné rady a pokyny při zhotovování loutek. 
 Výstava „V říši fantazie“ vhodně předchází tradiční akci Domu kultury na Dětský den  
1. června – Strašidlákům. 
 
„Pomozte dětem“ (ZUŠ) 
 
 Benefiční koncert připravuje na 20.5. ZUŠ v rámci akce Pomozte dětem, kterou pořádá Česká 
televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. V KSBM vystoupí klavíristé Jiří Houska a Eva 
Kuchovská. Před koncertem projdou žáci ZUŠ městem a obrátí se na kolemjdoucí s výzvou o přispění 
v akci Pomozte dětem. (Záštitu nad koncertem převzal starosta Trutnova Mgr. Adamec.) 
 
Trutnovská učitelská výzva (nespokojenost s platy) 
 
 Trutnovští učitelé se bouří – jsou navýsost nespokojeni s plněním slibů ministerstva školství  
o zvýšení platů. Učitelské povolná je silně nedoceněno. Ředitel Základní školy kpt. Jaroše v Trutnově 
Jiří Paták zveřejnil 13. května výzvu, ve které učitelé vyjadřují nespokojenost s tím, jak ministerstvo 
nakládá s finančními prostředky na mzdy učitelů. 
 V trutnovské výzvě, kterou podepsali všichni zaměstnanci ZŠ a k níž se připojují i další učitelé 
v okrese a kraji, usilují o garantované základní mzdy podle platných tarifů s inflačním nárůstem, 
uznání statutu státních zaměstnanců a čtyřicet procent nenárokových složek platu. „Pokud nebudou 
tyto základní požadavky splněny, nezahájíme v příštím školním roce výuku,“ hrozí ředitel Paták. 
 Vinu za uvedenou kritickou finanční situaci na sebe převalují ministerstvo školství a krajský 
úřad (špatné přerozdělování poukázaných peněz). 
 
 



Výstava pracovníků OkÚ 
 
 Vernisáží 15.5. byla v zasedací místnosti OkÚ zahájena výstava osmi pracovníků tohoto úřadu. 
Představili se svými obrazy, kresbami, fotografiemi, dřevořezbami a výšivkami. 
 Výstava pod patronací OkÚ, jeho přednosty ing. Vladimíra Klímka zaujala i přednosty z jiných 
regionů. Mezi vystavovateli zaujmou fotografie Ivana Knotka, vedoucího referátu sociálních věcí, 
obrazy Věry Bartíkové, pracovnice oddělení státní sociální podpory, dřevěné plastiky Bohumila 
Sokola z referátu sociálních věcí. (Výstava potrvá do 31. května.) 
 
Liga proti rakovině   
 

                 
 
 Již několik let pomáhají členky trutnovského ČSŽ Lize proti rakovině. V letošním květnu 
prodejem 2 600 květů. Spolu s nimi je nabízejí 15.5. občanům města chovanci Denního stacionáře, 
žáci, žáci SOU Volanovská a studenti úpického gymnázia. Prodej květů probíhal úspěšně, jak svědčí 
51 000 Kč. 
 
Izrael (výstava v Muzeu Podkrkonoší Trutnov)   
 

               
 
 U příležitosti oslav Dne nezávislosti státu Izrael byla 15.5. v Muzeu Podkrkonoší Trutnov 
zahájena výstava Židovského národního fondu „O vztahu lidí k zemi a přírodě Svaté země Izraele“  
pod záštitou velvyslance Izraele Jeho Excelence Arthura Avnona. Na vernisáž přijali pozvání  
ing. Hana Orgoníková, předsedkyně Parlamentní skupiny přátel ČR Stát Izrael a Mgr. Robin Böhnisch. 
 Ten při zahájení mj. uvedl: „Výstava se týká zejména historie zalesňování pouštních oblastí  
od založení nezávislého Izraele po současnost. Trutnov má výraznou lesnickou tradici, takže jsem si 
řekl, že by expozice o zalesňování pouště mohla být právě zde.“ 
 Základ expozice tvoří informační panely s popsanými aktivy Židovského nár. fondu. Je to 
stoletá instituce, která v dnešním Izraeli pečuje o vody a lesy a veškerou veřejně vlastněnou půdu, 
provádí velké zalesňovací práce, odstraňuje následky velkých lesních požárů, kultivuje krajinu 



odvodňováním bažin či zavodňováním pouště, buduje rozsáhlé rybníky a rekreační parky. Obyvatelé 
Izraele chtějí vytvořit ze své vlasti zelenou zemi. 
 V chodbách jsou k vidění exponáty ze sbírek muzea – sedmiramenné svícny, fajánsy 
s legendami ze Starého zákona a živý strom, cedr libanonský. Za vložených 100 Kč si mohl návštěvník 
výstavy zajistit vysazení jednoho cedru v Izraeli. 
 
Klub seniorů (15.5.) 
 
 O dopravní situaci Trutnova informoval 15. května v trutnovském Klubu seniorů vedoucí 
dopravního inspektorátu PČR v Trutnova Jiří Ročňák. Hodně se diskutovalo i o spolupráci s městskou 
policií, o parkování, o řešení přestupků. 
 
Trdýlko ZUŠ 
 
 V divadle ZUŠ ve Školní ulici neprobíhají jen divadelní vystoupení – střídají se tu různé 
kategorie dramatického oboru, hudební vystoupení. Připraven je i nový cyklus pořadů pod názvem 
Inspirativní večery ZUŠ. Zahájí je 16.5. Slávek Klecanda, básník a kytarista, zakladatel skupiny 
Oboroh. 
 
Letní koupaliště (opravy) 
 
 Přes pochybnosti z řad trutnovské veřejnosti, že napouštění bazénů letního koupaliště je časově 
ohroženo, firma VCES Vodohospodářské stavby zaručuje napouštění do 26. května. 
 Opravy bazénu (plaveckého) jsou náročné. Vlivem tuhé zimy a střídání teplot došlo 
k odmrznutí dna. Pro obložení betonové vany kachličkou musela uvedená firma zajistit novou variantu 
stavební chemie. (Platí to i o druhém bazénu.) Nyní se opravují zámkové dlažby a přílivové hrany, 
rekonstruují se brodítka. 
 Do 1. června by mělo být letní koupaliště otevřeno. Ceny vstupného – 40 Kč pro dospělé  
a 20 Kč pro děti se nezmění. 
 
Sportovní ceny a ocenění za rok 2001   
 

           
 



            
 
 Slavnostní předání sportovních cen a sportovních ocenění města Trutnova za rok 2001 proběhlo 
6. května v 17.00 hodin v obřadní síni Staré radnice. K vyznamenaným promluvil starosta Trutnova 
Mgr. Adamec. Slavnost moderovala V. Vášová, pracovnice MěÚ. Oceněné sportovce představil 
starostovi Mgr. Tomáš Hendrych, místostarosta. 
 Sportovní cenu města Trutnova za rok 2001 obdržely Michaela Hartigová a Michaela Uhrová – 
obě za basketbal, dále i družstvo starších dorostenek BK Loko Trutnov. 
 Sportovní ocenění města Trutnova za rok 2001 - nejlepší sportovní kolektiv družstvo Olfin Car 
Vella Trutnov – běh na lyžích, nejlepší sportovec Eva Ferklová – ricochet, nejlepší trenér Vladimír 
Šlofa – běh na lyžích. 
 „Sport dnes neprožívá lehké období, nemá snadné podmínky, proto si každého úspěchu našeho 
sportovce vážíme. Také kvůli skutečnosti, že představují jedinečný příklad pro vyrůstající generaci,“ 
uvedl mimo jiné při předávání ocenění starosta Trutnova. 
 
Sdružení zdravotně postižených   
 
 Sdružení zdravotně postižených uspořádalo 16.5. zájezd svých členů do Parlamentu ČR. (15.5. 
Květinový den Ligy proti rakovině.) 
 
Internet v Trutnově do všech typů škol   
 

               
 
 Internet proniká do všech typů škol. 17. května byla také na Zvláštní škole a Pomocné škole 
v Trutnově otevřena internetová učebna. Trutnovská škola se tím zařadila mezi první svého druhu 
v ČR. (Šest žákovských a jeden učitelský počítač a server.) 
 
Klub vozíčkářů 
 
 17. května se konala první schůzka vozíčkářů k projednání založení Klubu vozíčkářů 
v Trutnově. Jedním z hlavních iniciátorů této akce je Radek Pokorný. 
 



 Neobvyklou výstavu lidských těl bylo možno zhlédnout v přízemních prostorách MěÚ  
od 18. června. Měsíc předem na ni upozornilo oznámení v Krkonošských novinách. 
 
Mezinárodní den muzeí (18.5.) 
 
 K bezplatné prohlídce expozic pozvalo u příležitosti Mezinárodního dne muzeí trutnovské 
Muzeum Podkrkonoší. Kromě tří stálých expozic uvidí zájemci i výstavu prací členů Sdružení 
podkrkonošských výtvarníků a putovní výstavu o Izraeli. 
 
Plavecký souboj mládežnických reprezentací ČR, Slovenska, Polska 
 
 18. a 19. května se uskutečnilo v trutnovském bazénu mezistátní utkání juniorů ČR, Slovenska 
a Polska. I letos zvítězili (ale jen velmi těsně) Poláci před ČR. Velmi dobře si vedl jediný zástupce TJ 
Loko Trutnov a východních Čech v reprezentaci Jiří Kroužek. V závodě na 100 m prsa vybojoval 
v novém osobním a oddílovém rekordu druhé místo. 
 „Závody v Trutnově měly velký význam,“ zdůraznil trenér české juniorské reprezentace B. 
Neuwirt. „Navíc měly pěknou atmosféru a dobré organizační zajištění. Byli jsme tady týden  
na soustředění, v Trutnově se nám opravdu líbilo.“ 
 Trutnov utkání velmi dobře i organizačně zajistil. V realizačním týmu byl i Tomáš Břeň, ředitel 
sportovních zařízení v Trutnově. 
 
Rybářské závody v Dolcích (18. a 19.5.)   
 

               
 
 Již posedmé se konaly 18. a 19. května v Dolcích rybářské závody v lovu kapra a olympiáda 
mládeže. Počasí přálo a projevilo se to i v rekordní účasti. Vložné činilo 300 Kč a lovit se mohlo  
na jeden prut se dvěma návazci. Za jeden centimetr délky uloveného kapra se získá jeden bod – ryba  
se vrací vodě. 
 Obsazeno při lovu bylo 118 ze 120 připravených míst – účastnili se i čtyři polští rybáři. Zvítězil 
Jiří Stuchlík z Nové Paky ziskem 298 bodů. Nejúspěšnější rybářkou byla Zdeňka Kohejlová – chytila 
dva kapry. Celkem bylo uloveno 250 kaprů. Vítěz odměněn pobytem v Norsku. 
 Olympiáda mládeže proběhla druhý den. Závod se skládal z rybolovné techniky a z vlastního 
z rybolovu. Hodnotily se všechny ulovené ryby. Olympiády se zúčastnilo 89 závodníků  
(34 začátečníků, 55 pokročilých), dívek bylo 5. Soutěžilo i 8 družstev. 
 
Bene Dance Art Team 
 
 Třetí, páté a deváté místo získali tanečníci trutnovského Bene Dance Art Team na Jarní ceně – 
Kladno 2002. Tomáš Martin s Lenkou Doležalovou se stali třetím nejlepším párem třídy C v latinsko-
amerických tancích v konkurenci 30 párů z celé ČR. Jejich trenérem je Walter Elschek mladší. 
 
 



Výstava Josefa Vika a lohfeldenských fotografů (Galerie města Trutnova) 
 

             
 

     
 
 V květnu pozvala Galerie města Trutnova na zahájení dvou významných výstav – 21.5.  
na výstavu reklamní grafiky a kreseb Josefa Vika a na výstavu fotografií nazvanou „Trutnov očima 
lohfeldenských fotografů.“ Z Lohfeldenu přijeli B. Hierdes a M. Center (radnice) a Heike Klein 
(fotograf). Zahájení se zúčastnil starosta města Mgr. Adamec, místostarostka Ing. Horynová a senátor 
Ing. Šubrt. Vernisáž obohatilo kvarteto ZUŠ v Trutnově. Projevy německých hostů překládal  
Ing. Fiedler ze Střediska česko-německého porozumění. 
 Z úvodního slova Jaroslava Hofmana k výstavě Josefa Vika: „Je mi ctí přivítat Vás na vernisáži 
výstavy díla havlovického kumštýře a mého kamaráda Josefa Vika. Vězte, že jsme první, kdo má 
možnost zhlédnout výběr podstatné části jeho výtvarné, reklamní, písmomalířské, grafické a kreslířské 
tvorby. 
 S Josefem Vikem jsme se skamarádili před 45 lety. Tehdy mě ani ve snu nenapadlo, že ve svém 
kmetském věku budu postaven do této své dnešní role. Ale stalo se. 
 Běžela léta a skládala se do desetiletí. V jejich průběhu jsem každou chvíli od něho potřeboval 
něco z jeho kumštu – diplomy, plakáty, kresby a posléze návrhy firemních značek. Zvítězil v soutěži  
o logo tehdejšího trutnovského generálního ředitelství lnářského průmyslu… a také mnoha dalších,  
o kterých jsem se dověděl později. Bylo to v době, kdy už byl uznávaným reklamním výtvarníkem  
a grafikem. 
 Bylo jeho zásluhou, že se z Kary (byl šéfem její propagace) stala světová exportní značka. 
Vynikal nejen svými reklamními nápady (to mu ostatně vydrželo až do dnešních dnů), ale i jejich 
výtvarnou úrovní. Navrhoval a realizoval více než desítku expozic Kary na mezinárodních veletrzích, 
podle svých návrhů zařizoval interiéry podnikových prodejen… 
 Jeho naturel mu však nedovoloval projevovat se jen v reklamě. Vytvořil návrhy plakátů 
k mnoha příležitostem. Nejvýznamnějším jeho tehdejším úspěchem byla 1. a 2. cena v soutěži  
na plakát oslav 700. výročí založení města Trutnova… Vedle něho uvidíte i některé jeho další plakáty, 
např. mezinárodních sportovních evropských a republikových mistrovství. 
 Kromě už zmíněné Vikovy tvorby nemohu pominout, že mi můj kamarád vyhověl a ilustroval 
dvě mé životopisné knihy – o červenokosteleckém světoznámém experimentátorovi a hymnologovi, 



spoluzakladateli české a světové parapsychologie Břetislavu Kafkovi…“ Plno pochopení a citu 
projevil i při ilustraci knihy o známém léčiteli Josefu Prouzovi z Batňovic. 
 „Tím bych chtěl připomenout další významný segment jeho tvorby, kterým jsou 
charakteristické místopisné kresby, realisticky, a přitom s jakýmsi laskavým nadhledem zachycující 
malebné zákoutí tohoto kraje.“ 
 K dílu Josefa Vika se rovněž velmi pěkně vyslovil ve svém dopise hronovský fotograf Pavel 
Rejtar: „…ve vašich obrázcích je tichounká lyrika snoubená s poezií a završená něžností. Vy v těch 
obrázcích hladíte. Je znát, že jsou malované citlivým vjemem a štětec je veden srdcem, rozumem, 
dokonalým řemeslem a v neposlední řadě velice čistou duší. Je to vhodně a zároveň velice skromně 
vyjádřená schopnost erudovaného člověka – tvůrce.“ 
 Na zahájení výstavy mile pozvala pozvánka s kresbou kostela Narození P. Marie od Josefa 
Vika. Výstava významně podtrhla jeho současných jubilejních sedmdesát let.  
K četným gratulantům se rád připojil i trutnovský kronikář několika slovy: „Chtěl bych dnes nahlas 
vyslovit, co celá léta našeho přátelství cítím a obdivuji – velkou skromnost člověka, který zároveň 
opravdu umí, skromnost, která obvykle nesedá spolu se schopnostmi na jedné větvi…“ 
 Výstava „Trutnov očima lohfeldenských fotografů“ představila práce několika německých 
autorů, kteří okresní město před časem navštívili. Mezi nimi byla i fotografka Heike Klein, která se 
slavnostní vernisáže zúčastnila a přiblížila svými slovy práci svou i nepřítomných kolegů. 
 
Dárcovství krve 
 
 Slavnostní zasedání Českého červeného kříže v Trutnově, ve kterém budou předány Janského 
medaile bezpříspěvkovým dárcům krve (za čtyřicet odběrů), je připraveno na 22. května v obřadní síni 
Staré radnice. 
 
Dálnice D 11 (23.5.) 
 
 Na společném setkání rad Královéhradeckého a Pardubického kraje na Hrádku u Nechanic  
se jednalo i o urychlení dostavby dálnice D 11. Své úsilí zaměří radní i na změnu kategorie rychlostní 
silnice od Jaroměře na Královec na kategorii dálnice s návazností na polskou silniční síť. 
 
Přehlídka zájmové činnosti DDM   
 

     
 
 Přehlídka zájmové činnosti DDM v Trutnově  proběhla 23.5. v Národním domě. Vystoupily  
tu se zdařilým programem taneční a hudební kroužky. Vystaveny tu byly i práce dětí z rukodělných  
a modelářských kroužků. Představení pro školy bylo od 9 do 11 hodin, pro veřejnost od 16  
do 18 hodin. 
 
 
 



M. Gärtnerová přebírá 23.5. opravený bazén letního koupaliště 
 
 O včasném dokončení oprav letního koupaliště do konce května ujistil 23.5. tajemnici TJ 
Lokomotiva při přebírání opraveného sportovního bazénu Martin Konečný z firmy VCES 
Vodohospodářské stavby. 
 
Show D. Patrasové  na zimním stadionu   
 

                        
 
 Show Dády Patrasové 24. května byla první akcí, která se mohla v letní sezóně uskutečnit  
na zimním stadionu. „Dosud se zde nemohly podobné akce konat, protože se zde přes léto pracovalo. 
Buď se opravovala střecha nebo se pracovalo na úpravě povrchu hrací plochy,“ uvedl ředitel ZS Jiří 
Hradecký. Při současném teplém počasí je prý v hale příjemně. 
 
Prezentace trutnovských památek 
 
 25.5. se uskutečnila za účasti zástupců 15 cestovních kanceláří z různých míst v ČR první 
prezentace trutnovského regionu. Připravil ji MěÚ a Česká centrála cestovního ruchu. Ta také městu 
poskytla finanční grant na vybavení naučné stezky po trutnovském bojišti války 1866. Hosté si 
prohlédli i expozici bitvy u Trutnova 27.6.1866 v místním muzeu a navštívili i pevnost Stachelberg. 
(Akce má napomoci rozvoji cestovního ruchu v Trutnově a okolí.) 
 
Dechovka ze Švýcarska   
 

                
 
 Promenádní koncert dechového orchestru Blaskapelle Jantar ze Švýcarska se uskutečnil  
na Krakonošově náměstí 26. května. (Počasí nepřálo-„lilo.“) 



 
Složení ZM – volby 2002 
 
 28. května stanovilo zastupitelstvo města na návrh rady města počet členů ZM pro volební 
období 2002-2006 na 33. (Takový počet zastupitelů má Trutnov od roku 1994.) 
 
Grant na činnost hudebního klubu 
 
 O grant na činnost hudebního klubu, který by zajišťoval koncerty, přednášky a další pořady, 
mohou žádat zájemci s právní subjektivitou a sídlem či působením na území Trutnova do 31.10. Pevná 
částka je stanovena na 200 000 Kč ročně a bude poskytována nejvýše po dobu tří let. 
 Grant není určen na výstavbu klubu, ale na provoz. Vítězný příjemce bude muset zajišťovat 
pravidelnou produkci hudebního klubu pro veřejnost. Důležitá je i klauzule, která se zabývá 
zamezením distribuce drog a dalších případných kriminogenních faktorů. 
 
K nové knize o Národním domě  
 
 K nové knize o Národním domě v Trutnově 1900-2000: 
 Ze 124 památných míst města, uvedených v publikaci „Trutnov známý, neznámý“  
z roku 1991, je jedním z nejvýznamnějších Národní dům, jehož historii přibližuje stejnojmenná nově 
vydaná kniha o této budově. 
 Historii Národního domu nelze oddělit od osudových událostí dějin města a českého státu, které 
rámovaly a zasahovaly i do života trutnovských Čechů a do postavení Národního domu po celou dobu 
jeho stoletého trvání. 
 První období od konce 19. století do ukončení 2. světové války charakterizuje především úsilí  
o zřízení české školy (to však došlo naplnění až v roce 1925 – do té doby se tísnila v německé reálce)  
a úsilí o vybudování kulturně-společenského střediska ND, které se podařilo nesmírnou obětavostí 
trutnovských českých spolků, přispěním českých měst, především Pardubic, darů mecenášů  
a krejcárkových příspěvků prostých lidí v roce 1900 postavit. Zrodil se za podobných podmínek jako 
Národní divadlo před 30 lety – vyjadřoval to i nápis „Národ sobě“ nad jevištěm v průčelí velké 
dvorany Národního domu. ND se pak stal významnou trvalou oporou české menšiny v převážně 
německém Trutnově. 
 Druhé období po roce 1945, kdy se Trutnov po odsunu většiny německých obyvatel stal už 
českým městem, zachycuje kulturně-společenské dění města, které je z Národního domu významně 
ovlivňováno nově vzniklými kulturními organizacemi. 
 Podnět k sepsání publikace o Národním domě dali sami trutnovští občané v říjnových dnech 
roku 2000, kdy jsme oslavně vzpomínali stého výročí jeho založení, a pochopení představitelů města, 
kteří mají o historii Trutnova opravdový zájem. 
 Kniha „Národní dům v Trutnově 1900-2000,“ která vychází shodou okolností v době 
vzrušených diskusí o Benešových prezidentských dekretech a je příspěvkem k objasnění historie 
česko-německých vztahů, je věnována především „těm, kteří stáli v době národního probuzení 
v národnostně smíšeném Trutnově u kolébky českého Národního domu, i těm, kteří obětavě 
pokračovali a pokračují v kulturně-společenské činnosti, plníce odpovědně za všech okolností své 
poslání.“ 
 I když v současnosti probíhají v Trutnově úvahy o postavení nového společenského centra 
(Národní dům už nepostačuje rostoucím kulturním potřebám – městu chybí především divadlo), 
zůstane Národní dům i nadále nenahraditelným. I proto, že je zavazujícím odkazem našich předků hájit 
vždy národní a vlastenecké zájmy občanů města. 
 (Publikaci vydalo město Trutnov nákladem 2 000 výtisků. Autor textu Antonín Just, fotografie 
uspořádal Karel Hybner, design Jiří Jahoda, sazba a litografie Art Forum, s.r.o., tisk Top Print, s.r.o.) 
 
 
 



Tři zlepšení na Krakonošově náměstí 
 
 Krakonošovo náměstí vylepší, jak uvádí v květnových Radničních listech místostarostka  
ing. Horynová, tři doplňky. Dřevěné květináče s květy zavěšené na všech čtyřech stranách podloubí. 
Instalace pítka pro letní osvěžení nedaleko sloupu N. Trojice (další bude na Svatojanském náměstí). 
Oba doplňky zajišťují Technické služby Trutnov. 
 Třetí zlepšení přinesou zvýšené silniční prahy u radnice a České spořitelny, které donutí řidiče 
k pomalejší jízdě přes náměstí. Upozorňuje na ně světelná signalizace. 
 
Letní koupaliště od 1.6. 
 
 Letní sezóna na městském koupališti začne v oznámeném termínu 1. června. Koncem května 
byly už oba bazény naplněny vodou. 
 
Benefiční akce ve prospěch stacionářů (31.5.) 
 
 Koncem května se uskutečnila na Krakonošově náměstí dobročinná akce ve prospěch 
trutnovských stacionářů pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti – malování na téma Můj dům–
můj hrad. Připravila ji společnost BiB. (Přímo při soutěži se vybraly 3 000 Kč, další dary od sponzorů 
přicházejí.) 
 
Akce Gozanos 
 
 Akce Gozanos (M.Fiala, R.Gottwald, J.Fürbacher a M.Vágner) se už rozhodli (po došlých 
námětech) na dobrodružnou cestu v příštím roce – poplují a poplavou po Labi od jeho pramene  
až k hranicím s Německem. Výtěžek akce věnují zdravotně postiženým spoluobčanům. 
 
„Odpoledne s ODS“   
 

             
 

             
 



             
 
 Oblastní sdružení ODS v Trutnově připravilo předvolební mítink s kulturním programem  
na Krakonošově náměstí 30. května od 15 hodin. Program tvoří hudebně hudebně taneční skupina ICE  
PROTECTION z Trutnova, hudební skupina BLUE CAFE, prezentace vozů a firem OPEL Syrovátko 
Vrchlabí a ŠKODA Autostyl Trutnov a vystoupení kandidátů za ODS Královéhradeckého kraje – 
MUDr. Jozefa Kochana (na poslance) a Mgr. Ivana Adamce (na senátora). K občanům mluvili z velké 
tribuny na podvozku (byla umístěna před radnicí). Z ní promluvil i předseda ODS Václav Klaus  
(do Trutnova dorazil před 17. hodinou) a místopředseda ODS Jan Zahradil. Všichni řečníci věcně 
hovořili o programu a cílech ODS. 
 Před zahájením vlastní předvolební akce proběhl zábavný program. Na náměstí nechyběly 
stánky s volebními materiály, s občerstvením, s balonky pro děti. 
 Před zahájením mítinku se sešel Václav Klaus s podnikateli Trutnova a s některými 
představiteli měst a obcí okresu. 
 
Matriční události v květnu 

V květnu se narodilo v Trutnově 57 dětí, z toho bylo 17 trutnovských (11 chlapců a 6 děvčat). 
Uzavřeno bylo 11 sňatků, z toho 4 delegované a 1 sňatek církevní u Sboru adventistů sedmého dne. 
 V květnu zemřelo v Trutnově 24 lidí, z toho 9 našich spoluobčanů (7 mužů a 2 ženy). Vítání 
občánků do života se konalo na Radnici 4. května. Členky Komise pro občanské záležitosti navštívily 
při životních jubileích 27 občanů. 
 
Nezaměstnanost v květnu 
 
 Nezaměstnanost v květnu klesla v okrese na 8,17% z 8,30% v dubnu. „Celkový počet 
evidovaných uchazečů se oproti stavu na konci předešlého měsíce snížil o 80 na nynějších 4 923,“ 
sdělil ředitel Úřadu práce ing. Šmíd. V květnu se nově zaevidovalo 539 občanů, do zaměstnání 
nastoupilo 439 uchazečů. Z evidence bylo vyřazeno 156 osob. 
 Zaznamenáno bylo v květnu 636 volných míst, z toho více než 85% pro muže. Na jedno volné 
pracovní místo připadalo 7,7 uchazečů. Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 2 426 uchazečům  
o zaměstnání (skoro polovině). Od počátku roku vyplaceno 36 326 000 Kč. Na veřejně prospěšných 
pracích bylo zaměstnáno 56 uchazečů. Do rekvalifikace zařazeno 57 osob. 
 K 31. květnu bylo v Trutnově 1 502 nezaměstnaných z 16 421 ekonomicky aktivních obyvatel. 
Míra nezaměstnanosti činila 9,15%. 
 Na okrese bylo celkem 4 923 nezaměstnaných z 60 259 ekonomicky aktivních obyvatel. Míra 
nezaměstnanosti činila 8,17%. 
 



Kulturní nabídka Radničních listů – červen 
 
 Kam v Trutnově v červnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti? 
Trutnovský varhanní festival 2002, IV. ročník. Pořadatelé: Město Trutnov, Arciděkanství Trutnov, 
ZUŠ Trutnov, Dům kultury Trutnov, o.s. Regio Munici. Kostel Narození Panny Marie, vstupné 50  
a 20 Kč. 
2.6. Varhanní virtuos doc. Václav Rabas – varhany, doc. Jana Jonášová, sólistka opery ND – soprán. 
Jiří Solženko, sólista opery ND – bas. Host: hudební skladatel Luboš Sluka. Ve 20 hodin. 
4.6. Jakub Janšta, laureát varh. soutěže – varhany, Petr Hodač, sólista orchestru opery ND – trubka. 
V 19 hodin. 
9.6. Martin Matyska – varhany, cembalo. Komorní soubor Musique de Chateau. 20 hod. 
11.6. Kamila Plšková (z třídy doc. V.Rabase) – varhany, 19 hod. 
16.6. Václav Uhlíř, prof. Konzervatoře v Pardubicích – varhany, Jiří Houdek st. – sólista filharmonie 
Hradec Králové – trubka, Jiří Houdek ml. – trubka. Ve 20 hod. 
18.6. Varhanní koncert žáků ZUŠ, pěveckého sboru Fantazie a komorních souborů. 19 hod. 
 
Dům kultury Trutnov 
1.6. Dětský den se Strašidláky. Městský park 10-12 hod., vstupné 15 Kč. PKS Dětský den,  
13 hod. 
5.-25.6. Barevné kompozice. Výstava prací studentů gymnázia Trutnov. Kino Vesmír. 
6.6. Buddhismus na Západě – Radek Růžička v KK Nivy, 30 Kč. Společnost Diamantové cesty. 
7.6. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí. Od 15,30 hod. 
14.-20.6. Dětská scéna 2002. Celostátní dílna dětských recitátorů a 31. celostátní přehlídka dětských 
divadelních, loutkářských a recitačních souborů. Národní dům. 
19.6. Ida Kelarová a Romano Rat. Koncert v městském parku ve 20 hodin. 
20.6. Musica Antiqua Trutnov. Koncert komorního smyčcového orchestru. KSBM, 30 Kč. 
21.6. VIII. Evropský svátek hudby v ČR (Haas band, Fantazie na náměstí,Krakonoška). 
 

                   
 

                                                       
 



22.6. Tradiční vzpomínková akce (KVH Trutnov a další unif. jednotky, natírání číslic pamětní desky 
1866, koncert hudby z Dobrušky, návštěva Janského vrchu, Gablenze). 
24. a 25.6. Trutnovská taneční akademie. Vystoupení trut. souborů. ND, 20 a 15 Kč. 
VIII. národní výstava koček 1. června. 
 

                 
 
ZUŠ Trutnov 
5.6. Žákovské vystoupení – hudební sál ZUŠ. 6.6. Vzpomínka na Fiesolu. Trdýlko 18 hod. 
12.6. IV. Absolventský koncert na schodech ZUŠ. 14.6. Jean a já. Trdýlko. 
18.6. Předávání absolventských vysvědčení v KSBM. 25.6. Koncert Orchestru Praeparaudis v KSBM. 
 
Galerie města Trutnova 
Do 21.6. Josef Vik (reklamní grafika a kresby). Trutnov očima lohfeldenských fotografů. 28.6. Proti 
proudu. Apokryf na motivy skutečné cesty Bohuslava Albína a Rodriga de Arriaga. 
 
Šest profesionálních a jedno amatérské představení nabízí divadelní sezóna od října 2002 do dubna 
2003. Prodej abonentek od 3.6. Cena předplatného 700 - 800 Kč.  
Program: „Na cestě duchu“ Conor Mo Pherson) – herci Národního divadla v Praze.  
„Na správné adrese“ (Marco Camoletti) – Divadelní společnost Háta.  
„Vstupte!“ (Neil Simon) – herci z Prahy. 
„Mistrovská lekce“ (Terrence Mc Nally) – E. Balzerová. 
„Hráči“ (N.V.Gogol) – Divadlo Bez zábradlí. 
„Trojhvězdí“ (Oldřich Daněk) – Divadlo Na Vinohradech.  
Představení amatérského divadelního souboru. 
 
Country club Bonanza 
6.6. Jarní vánek. 13.6. Country band Bonanza. 15.6. Country pod širákem – oslava  
8. narozenin. 20. a 27.6. Country band Bonanza. 29.6. Prázdninový rozjezd. Bonita Praha. 
 

           
 
 



Muzikantský ráj 
5.6. Trio Pillows. 8.6. Hudební transfúze. 13.6. Fosílie. 15.6. Evergreen. 17.6. Klavírní koncert  
při svíčkách. 18.6. L.Andršt – M.Rejhon. 19.6. Jazz Bland. 20.6. Silmaril. 22.6. Hudební transfúze. 
27.6. M. Dvořáček (kytara). 29.6. Hudební transfúze. 
 
Dětský den, Strašidláci 
 

           
 

           
 

Program Dětského dne, který už tradičně zajímavě připravil Dům kultury, byl zahájen v sobotu 
1. června na PKS Bojiště ve 13 hodin řadou soutěží, ukázkou historického šermu, indiánskou vesnicí, 
ukázkami železničního modelářství, pohádkovým představením a diskotékou. Už dopoledne čekala 
děti dobrodružná procházka městským parkem, pohádkovým lesem oživeným známými i neznámými 
strašidláky. Přiblížil jim je vydaný průvodce, který popsal Lopusčáka potočního, Krčmínka 
houpavého, Divouse nebezpečného, Nosohubce koktavého, Přesličku proradnou, Zapomněnku 
májovou, Klíšťovníka přísavkového, Jezinku zhoubnou, Čučulína luskovitého, Kaktusovníka 
bojácného. 
 

V rámci Dětského dne navštívily studentky SZŠ v Trutnově s malým předstihem dětské 
pacienty v trutnovské nemocnici, aby je potěšily zábavným programem i donesenými hračkami. 
 
Dny Swidnice 10. – 12.6. 
 
 Představitelé Trutnova se i letos zúčastnili oslav Dnů Swidnice. Setkali se tu se zástupci všech 
partnerských měst Swidnice – z Německa, Maďarska, Ukrajiny, z českých měst kromě Trutnova  
i z Police nad Metují. Na společném mítinku byla předmětem jednání Evropská unie, vzájemná 
spolupráce a výměna. 
 Pobyt Trutnovanů ve Swidnici obohatila zajímavá procházka po pamětihodnostech města. 
Vystoupali i na 300 schodů 103 m vysoké věže katolického kostela, obdivovali novou zástavbu 
rodinných domků, zúčastnili se vernisáže u příležitosti založení fotokroniky. „Jsme rádi, že trutnovská 
kronika a fotokronika podnítila jejich vznik u polských přátel,“ uvedla přítomná místostarostka  



ing. Horynová. 
 
Národní výstava koček 
 

           
 
 Na sto mňoukajících zaplnily 1. června sál Národního domu. Probíhala tu Národní výstava 
koček – ušlechtilých plemen (perské, sibiřské, exotické, orientální) i těch našich obyčejných koček 
domácích. Soutěžilo se ve třídách rozdělených podle věku, plemene, barvy a pohlaví. Na programu 
byla i volba kočičí miss. (Hybnou silou kočičích výstav v Trutnově je Hana Podhajská.) 
 
Skateboardové závody v HSM
 
 IV. ročník Board Brother skate cupu 2002 proběhl o prvním červnovém víkendu  
ve skateboardovém areálu u ZŠ Mládežnická v HSM. Vítězem se stal trutnovský Martin Hudzi – 
závodů se zúčastnilo na 20 borců z různých míst ČR, diváků přišlo na 200. 
 
Přečíslování telefonů 
 
 Od června je i trutnovská veřejnost upozorňována v rozhlase, televizi i tiskem na přečíslování 
telefonů 22. září. 
 
Varhanní festival (od 2.6.) 
 

     
 
 
 V neděli 2. června byl zahájen v kostele Narození Panny Marie prvním koncertem Trutnovský 
varhanní festival sólisty opery Národního divadla J. Jonášová aj. Solženka a varhanním virtuosem  
V. Rabasem. Význam varhanního festivalu ocenila v zahajovacím projevu místostarostka  
ing. Horynová. 
 
 Parlamentní volby se blíží. Neveřejná zkouška technického zabezpečení jejich výsledků 
proběhla v zasedací síni Městského úřadu v Trutnově 4. června. 



 
 
Tour region film 2002 - Písek 
 
 Festivalu Tour region 2002 v Písku se zúčastnily za město Trutnov místostarostka  
ing. Horynová a vedoucí oddělení pro styk s veřejností ing. Vášová. Přivezly sem kromě různého 
propagačního materiálu i soutěžní film o okresním městě Trutnov a publikaci Den bitvy u Trutnova 
27.6.1866. Ve velké konkurenci 76 filmů a tiskových materiálů Trutnov sice nezískal vítězné umístění, 
ale to nijak neubírá hodnotě uvedených děl. Ty jsou velmi pochvalně oceňovány nejen obyvateli 
Trutnova, ale i jeho návštěvníky. Jsou nesporným přínosem pro propagaci Trutnova. 
 
Klub seniorů 
 
 Na schůzi 5.6. si pozval Klub seniorů zástupce policie. Přišli Jiří Valášek, vedoucí obvodního 
oddělení PČS, Jiří Ročňák, vedoucí Dopravního inspektorátu PČS a Karel Povr, ředitel Městské 
policie v Trutnově, aby zodpověděli dotazy členů KS po přednesené zprávě. 
 
Česko-polská komise (prac. síly) 
 
 V hotelu Patria se 6.6. sešli ředitelé úřadů práce z příhraniční oblasti mezi Polskem a ČR. 
Tématem jednání byla spolupráce v oblasti pracovních sil. V Čechách pracuje dnes na 120 000 
polských občanů – na Trutnovsku v textilní výrobě. 
 
ABB 
 

     
 
 Pro své odběratele připravila 5.6. firma  ABB Trutnov nejen pracovní odborný program, ale  
i řadu zajímavých výletů za památkami Trutnova a jeho okolí, různé soutěže a exkurze. Bohatý 
program se nabídl i v Kuksu. 
 
Trutnovská výzva (sílící koruna) 
 
 Trutnovská výzva z poloviny dubna, podepsaná zástupci 40 firem a adresovaná české vládě, 
aby podnikla společně s Českou národní bankou nutná opatření proti nebezpečně sílící koruně (hrozící 
krach některých firem, nezaměstnanost) byla uznána jak ministrem financí, tak i guvernérem České 
národní banky. 
 Mezi významné signatáře Trutnovské výzvy patří i Texlen a firma Grund v Mladých Bukách 
(ta byla iniciátorem uvedené akce). 
 
Divadlo v Trutnově (?) 
 
 Do konce června má být uzavřen v Trutnově sociologický průzkum, který má představitelům 
města dát odpověď na otázku, zda je nutná pro město stavba divadelní budovy. Anonymní dotazníky 



oslovily 750 Trutnovanů. Výsledky zpracuje brněnská firma August Conzulting a předloží k posouzení 
městu. Podklady pro stavbu divadla by se měly připravit pro novou radu a zastupitelstvo  
po podzimních obecních volbách. 
 
Klub seniorů – prohlídka opravovaných hradeb 
 

     
 
 O rozsáhlé obnově městských hradeb ze 14. století v ulici Na Vrchu besedovali 11.6. 
s projektantem ing. Chaloupským přímo v terénu členové Klubu seniorů. K předání opravených hradeb 
s upraveným okolím by mělo dojít koncem měsíce června. (Exkurze začala v Barvířské ulici, z níž se 
už rýsuje vkusně upravený úsek trutnovských hradeb.) 
 
Kurz pro začínající podnikatele (Regionální hospodářská komora) 
  

Regionální hospodářská komora připravila od 11.6. měsíční kurz pro začínající podnikatele.  
V kurzu se tito seznámí s problematikou podnikání, s pravidly účetnictví, daní a marketingu, 
s využíváním výpočetní techniky v praxi. Úspěšným absolventům kurzu (oceněný podnikatelský 
projekt) bude umožněna bezúročná půjčka do výše půl milionu korun). 
 
Trutnov 1861 – 2001 (výstava v MPT) 
 

     
 
 13. června pozvalo Muzeum Podkrkonoší Trutnov k velmi zajímavé a hodnotné výstavě 
„Trutnov 1861 – 2001“, která zachycuje proměny města na fotografiích jednak ze sbírek muzea, 
jednak na autorských snímcích fotografa Vladislava Zvelebila. 
 Při vernisáži promluvil kronikář města Trutnova, který mimo jiné uvedl: „I v letošním červnu 
připravili pracovníci Muzea Podkrkonoší s obvyklou pečlivostí výstavu, která i v následujících 
měsících bude návštěvníky místní i odjinud těšit i poučovat a v duchu muzejního poslání obohacovat 
naše znalosti historie Trutnova. 



 Výstava fotozáběrů Trutnova období 1861-2001 začíná děsivým zobrazením šestitisícového 
města postiženého katastrofálním požárem a uzavírá ji po černobílém fotozachycení památných míst 
v jejich proměnách za uplynulých sto let barevnými fotografiemi současného Trutnova. 
 Už tím je výstava zajímavou a cennou konfrontací starého Trutnova s dnešním. Zachycuje 
věrně proměny historicky památných míst, způsobené někdy neúprosným časem, jindy nutným, jindy 
ale necitlivým lidským zásahem. Platí to např. o dolní části dnešní ulice Na Struze od Špitálského 
mostu (pravá strana) a o Slezské ulici. 
 Fotografie památných míst Trutnova nejsou zdaleka jen zachycením jejich architektonického 
vzhledu. Jsou oživena lidmi, ať už náhodně procházejícími kolem při fotografování anebo těmi, které 
sem při tom přilákala prostá zvědavost či opravdový zájem. A tak vystavené fotozáběry významných 
míst Trutnova, kolem nichž ve spěchu a ve starostech všedních dnů mnohdy nevšímavě chodíme, 
vypovídají zajímavě o životě našich trutnovských předků, o jejich vzhledu, oblečení a chování  
i o událostech, které se tu odehrávaly. 
 I když všechny vystavené fotografie vznikly v časově krátkém vteřinovém okamžiku, jsou 
neocenitelným svědectvím a dokumentem své doby. Prohlubují naše znalosti o městě, obsahují 
pohledem do minulosti naše životy, které tím dostávají žádoucí dimensi – větší šíři, hloubku i rozsah. 
Přibližují nám město, které se stalo naším domovem a přičiňují se významně o to, že Trutnov 
v mnohém nám dosud ještě neznámý se mění v Trutnov známý, v Trutnov náš.“ 
 Úlohy pořídit současné fotografie historicky památných míst se ujal Vladislav Zvelebil. Práce 
to byla obtížná i časově náročná - mnohé situace se ve městě hodně pozměnily natolik, že nebylo 
možné je nasnímat ze stejného stanoviště – překážela nová zástavba nebo původní výhledy zakrývala 
vzrostlá vegetace. 
 „Záměr uspořádat výstavu konfrontující starou podobu Trutnova zachycenou na fotografiích,  
se současností byl“, jak uvedla při zahájení výstavy pracovnice muzea H. Burdychová, „ inspirován 
výstavou Letem českým světem, která proběhla v Praze v roce 1999 a dodnes putuje po českých 
zemích. Výstava srovnávala sto let staré záběry české krajiny se snímky současnými těchže lokalit  
ze stejných míst a úhlů pohledu. 
 Do výstavy byly vybrány nejdůležitější pohledy a objekty hlavně městského centra, uspořádané 
do několika souvisejících bloků. Ty jsou definovány popiskami, které si ve stručnosti všímají 
nejvýznamnějších proměn města.“ 
 
„Běh Evropy“ 
 
 Deklaraci na podporu vstupu Slovenska, Maďarska, Polska a České republiky, podepsanou  
za Trutnov místostarostou Tomášem Hendrychem, nesl spolu s ostatními běžci člen oddílu lehké 
atletiky Jan Tancibudek. Čtrnáctičlenná skupina, která dorazila do Dolců 12.6., pokračovala pak  
na cestě z Trutnova do Prahy. Konečný cíl byl francouzský Štrasburk. Štafetový běh o délce 1760 km 
charakterizovalo motto: „Ne státy, země, ale lidi budou sjednoceni.“ 
 „Běh Evropy“ byl uspořádán z iniciativy maďarského města Kazincbarciku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deset let sboru Chorea corcontica 
 

               
 
 V roce 2002 oslavil trutnovský ženský pěvecký sbor Chorea corcontica dvacetileté výročí 
svého založení. Zvláštní ocenění jeho umělecké činnosti a přínosu pro kulturní život Trutnova bylo 
předáno 13. června na slavnostním podvečeru v obřadní síni Staré radnice v 17 hodin. 
 Soubor vznikl v roce 1982 z podnětu prof. Bágle, který jej také osm let vedl. Od roku 1990 je 
dirigentkou Eva Bělinová, na klavír doprovází Eva Pozděnová. Pěvecký sbor znovu navazuje  
na dlouholetou tradici někdejšího sboru „Vítězslav Novák.“ 
 Již jeho název – Krkonošský sbor – určuje jeho hlavní oblast působení. Sbor je od samého 
počátku členem Unie českých pěveckých sborů, jejichž akcí se zúčastňuje. Mezi tyto akce patří např. 
Slavnostní koncert východočeského pěvectva v Litomyšli v roce 1984, závěrečný koncert Pražského 
jara v roce 1988, pěvecké setkání komorních sborů – Festivalem Nechanice 1999, zpívání 
Východočeského pěvectva v ulicích Hradce Králové, setkání pěveckých sborů východních Čech  
ve Dvoře Králové a řada dalších pořadů. 
 Kromě tradičních vánočních, jarních koncertů či vítání léta pěvecký sbor pravidelně vystupuje 
při Svatohubertských slavnostech v Kuksu, v rámci Dnů evropského dědictví a jiných slavnostních 
příležitostech jako jsou vernisáže v Galerii města Trutnova, v galerii Lada, v Galerii antického umění 
v Hostinném. Sbor také několikrát vystoupil v rámci festivalu Koletova Rtyně. 
 Tradicí se stala pravidelná vystupování v Domech pečovatelské služby v Trutnově a v Novém 
Městě n. Metují. Velkým zážitkem pro sbor byla účast na Adventním koncertě v Praze  
na Staroměstském náměstí v roce 2000. Sbor dále vystupuje při družebních setkáních s českými  
i zahraničními hudebními tělesy jako jsou např. Ratibor a Vesna z Hořic, Jaromír z Jaroměře, Jasoň 
z Havlíčkova Brodu, Záboj ze Dvora Králové, Jizeran ze Semil, Boleslav z Mladé Boleslavi, 
Gaudeamus ze Světlé nad Sázavou, ze zahraničních AGV Freistett, pěvecké sbory z Lautenbachu, 
Strassburgu a Stassfurtu, litevský sbor EGLE, polský sbor z Kamenné Góry, z dánského města Vojen, 
ženský pěvecký sbor Mahlov z Německa. 
 Sbor vyjíždí na pozvání některých těchto těles do zahraničí a reprezentuje město při družebních 
kulturních setkáních měst. 
 Repertoár pěveckého sboru je velice rozmanitý, počínaje hudbou starých mistrů jako je 
Mysliveček, Michna z Otradovic, Palestrina přes klasické sbory Smetany, Dvořáka, Mozarta, Händela 
až po současné a moderní skladby a úpravy lidových písní Zdeňka Lukáše, Petra Ebena, Václava 
Trojana a dalších. 
 V roce 1992 byl ženský pěvecký sbor Chorea corcontica oceněn za svou záslužnou činnost 
„Kulturní cenou města Trutnova“. Vyznamenání mu předal starosta města Mgr. Adamec  
a místostarostka ing. Horynová. Následoval zápis do Pamětní knihy města Trutnova, koncertní 
vystoupení a závěrečné pohoštění s besedou. 
 Na setkání sboru s představiteli města vystoupil dětský pěvecký sbor Fantazie ze ZUŠ Trutnov. 
V něm pod vedením Michala Horáčka vyrůstají nové členky sboru. 
 
 
 



Kašna v parku 
 
 Kašna s bájným drakem v městském parku byla po provizorní opravě (puklinami průsak vody) 
znovu napuštěna. Po letní sezóně ji čeká důkladná oprava. 
 
Volby do Poslanecké sněmovny 14. a 15.6. 
 

               
 
 V pátek 14. června ve čtrnáct hodin začaly i v Trutnově volby do Poslanecké sněmovny. 
Pokračovat budou ještě následujícího dne. 14.6. se uzavřou volební místnosti ve 22.00 hodin,  
15.6. proběhnou od 8.00 do 14.00 hodin. 
 V Trutnově se volilo v 36 okrscích. Zapsaných voličů bylo 25 418, vydaných obálek 
s kandidátními listinami 14 133. (S přilehlými obcemi 47 okrsků). 
 Na okrese Trutnov bylo 165 volebních okrsků, 96 983 zapsaných voličů, 57 173 vydaných 
obálek, 58,95% volební účast, 57 131 odevzdaných obálek a 56 845 platných hlasů. 
 
Výsledky voleb v obci Trutnov: 
Národně demokratická strana (1) – žádný kandidát z Trutnova, 18 hlasů, 0,12%. 
Demokratická liga (2) – žádný kandidát z Trutnova, 8 hlasů, 0,05%. 
Česká strana sociálně demokratická (3) – z Trutnova kandidoval MUDr. Rostislav Čevela, 49 let, 
poslanec, Ing. Marek Šváb, 31 let, středoškolský učitel – odevzdáno 4004 platných hlasů, 28,33%. 
Albínova poetická strana (4) – žádný kandidát z Trutnova, 100 hlasů, 0,70%. 
Občanská demokratická aliance (5) – žádný kandidát z Trutnova, 66 hlasů, 0,46%. 
Volba pro budoucnost (6) – žádný kandidát z Trutnova, 29 hlasů, 0,20%. 
Humanistická aliance (7) – žádný kandidát z Trutnova, 24 hlasů, 0,16%. 
Naděje (9) – žádný kandidát z Trutnova, 79 hlasů 0,55%. 
Republikáni M. Sládka (11) – z Trutnova kandidovali Jaromíř Dřízal, Josef Vích, Juraj Marčok, 
Jindřich Novák, 144 hlasů, 1,01%. 
Cesta změny (12) – z Trutnova kandidovali Milan Langr, Miloš Rýdlo, Lucie Langrová, Jiří Jakoubek, 
Zdeněk Thoř, 110 hlasů, 0,77%. 
Česká strana národně sociální (13) – žádný kandidát z Trutnova, 133 hlasů, 0,94%. 
Strana zdravého rozumu (15) – žádný kandidát z Trutnova, 29 hlasů, 0,20%. 
Strana venkova-spojené občanské síly (16) - žádný kandidát z Trutnova, 60 hlasů,0,42%. 
Česká pravice (19) – žádný kandidát z Trutnova, 5 hlasů, 0,03%. 
Republikáni (20) – žádný kandidát z Trutnova, 5 hlasů, 0,03%. 
Sdružení nezávislých (21) – kandidovali Ivan Tancibudek, Ing. Hana Horynová, 508 hlasů, 3,59%. 
Občanská demokratická strana (22) – kandidáti z Trutnova MUDr. Jozef Kochan, Jiří Cita, 4 076 
hlasů, 28,84%. 
Komunistická strana Čech a Moravy (23) – žádný kandidát z Trutnova, 2 224 hlasů, 15,87%. 
Koalice KDU-ČSL,US-DEU (25) – kandidát MUDr. Jiří Řehůřek, 1 704 hlasů, 12,05%. 
Strana za životní jistoty (26) – kandidáti Farnt. Brož, Petra Birková, PhDr. Vladislava Lustigová,  
Ing. Jiřina Stejskalová, Dana Fišerová, 370 hlasů, 2,61%. 



Pravý blok (27) – žádný kandidát z Trutnova, 51 hlasů, 0,36ˇ%. 
Strana zelených – žádný kandidát z Trutnova, 336 hlasů, 2,37%. 
 
 Volby v Trutnově proběhly bez problémů. Nejvíce voličů odevzdalo hlas ODS (27,64%).  
Na druhém místě skončila ČSSD (26,43%), třetí KSČM (17,3%). Koalice získala 12,64% a Sdružení 
nezávislých 3,08%. 
 S volební urnou vyjeli členové komise i do nemocnice, kde provedlo volbu 57 osob. Ve volební 
místnosti MěÚ volilo několik pražských občanů, hostů celostátní Dětské scény 2002. Mezi voliči  
se objevil i Radim Uzel. 
 Pro kandidáty politických stran okresu Trutnov a Jilemnicka dopadly volby neúspěšně. Poprvé 
od roku 1990 nebude mít tato oblast v parlamentu ani jednoho zástupce. K překvapení patřilo 
nezvolení trutnovského MUDr. Jozefa Kochana z ODS, který byl na třetím místě královéhradecké 
kandidátky. Z pátého místa ho přeskočila náchodská Zdeňka Horníková, která získala více 
preferenčních hlasů. Její volební kampaň byla hodně podpořena bohatými sponzory. 
 V poslaneckých lavicích seděli v právě skončeném čtyřletém období sociálnědemokratický 
poslanec Rostislav Čevela z Trutnova a vrchlabský občanský demokrat Josef Krejčí. 
 
Dětská scéna 2002 
 

               
 

                     
 
 Přehlídku Dětská scéna 2002 zahájili 15. června v sále kina Vesmír členové divadelních 
souborů a recitátorů z celé republiky za účasti starosty Trutnova Mgr. Adamce a ředitelky DK  
Mgr. Rýgrové. Vstřícnost a podporu radnice ocenil při zahájení za organizátory Jakub Hulák. 
 Dětská scéna je nejvýznamnější akcí české dramatické výchovy. Každoročně na ni přijíždějí 
soubory vybrané z krajských přehlídek jako nejvíce inspirativní a nejzajímavější. 
 Program akce je i letos bohatý. „Nechceme, aby divadla jen přijela, zahrála a někdo se na to 
podíval. Už před mnoha lety se k přehlídce připojila vzdělávací část. Proto přijíždějí seminaristé, kteří 
dopoledne chodí na semináře a učí se něco nového v oboru dramatické výchovy, a odpoledne zavítají 
na představení. Po nich následují diskuse s lektory,“ uvedl mj. Jakub Hulák. Ten pochválil i Dům 
kultury a jeho ředitelku Zinu Rýgrovou. Město na Úpě je pro Dětskou scénu to pravé. Jsou tu pro nás 
vhodné prostory a skvěle se o nás starají. Spolupráce s DK je perfektní – do města přijíždí kolem  



400 účastníků. Na představení může i veřejnost a místní školy. 
 Dětská scéna vydávala i letos své noviny Tobogán, které zachycují denně průběh seminářů, 
představení, lektorskou práci, názory účastníků. Hodně v tom pomáhá pracovník DK Zdeněk Fibír, 
který dokumentuje Dětskou scénu i fotograficky. 
 Celostátní Dětskou scénu v Trutnově ve dnech 14.-20. června podpořila materiálně i jinak řada 
sponzorů, školních zařízení i jednotlivců. 
 
Čechokanaďan Hanzlík v Bonanze 
 
 17. června vystoupil v Country clubu Bonanza se svou kapelou (je v ní i Američan Noam 
Pikelny), bluegrassový kytarista, Čechokanaďan Slávek Hanzlík. Kapela ve složení Hanzlík (kytara, 
Mandora, zpěv), Jahoda (Mandora a madolina), Pikelny (banjo), a Lžičař (kontrabas), sklidila 
zasloužený úspěch. 
 Country club Bonanza oslavila své osmé narozeniny 15. června. 
 
East Bohemia Cup Trutnov open (tanec) 
 

     
 
 Stočtyřiapadesát tanečních párů z ČR, Slovenska a Polska se zúčastnilo 16. června závodů East 
Bohemia Cup Trutnov v hale ZŠ Mládežnická. Pořadatelem této zdařilé akce bylo Centrum tanečního 
sportu Bene Dance Art Team, které vede Walter Elschek junior. Tanečníci se představili  
při standardních a latinskoamerických tancích. 
 Trutnovští si vedli tradičně dobře. V jednotlivých třídách startovaly čtyři taneční páry  
a všechny se probojovaly do finále. 
 
Výstava voskových figurin (přízemí MěÚ) 
 

              
 
 Od 18. června je otevřena v přízemí budovy MěÚ výstavu voskových figur. Návštěvníci této 
nevšední výstavy „katastrofy lidského těla“ mohou vidět, jak si příroda dokáže krutě zahrát s lidskou 
bytostí. Napodobeniny, umělecká díla z vosku, jsou od živých nerozeznatelné. Cena jedné figuriny  



se pohybuje kolem 7 000 korun. Z vystavených exponátů zaujme Číňan 244 cm vysoký o váze 180 kg, 
siamská dvojčata, muž, který dokázal otočit hlavou o celých 180 stupňů, dále vlčí muž Petrov, který  
se narodil s obličejem porostlým srstí. (Výstava kuriozit potrvá do 30. června.) 
 
Proti kriminalitě mládeže 
 
 V rámci prevence kriminality mládeže probíhala 18.6. na Bojišti sportovní akce. Kromě cyklist. 
rychlostního závodu v Dolcích se ověřovala i účinnost integrovaného záchranného systému – hasiči, 
policisté, zdravotníci. 
 V okresním městě se ověřuje projekt „Každá škola má strážníka.“ Ti např. sledují ráno situaci 
před školami a na silničních přechodech. 
 
Ocenění významných sportovců Trutnova 
 

     
 
 19.6. přijal v obřadní síni Staré radnice starosta Trutnova Mgr. Adamec úspěšné sportovní 
reprezentanty Trutnova – mistra světa ve sjezdu na divoké vodě Aleše Marka. Vítěze kvalifikace  
na Světový pohár a prvního českého reprezentanta v bowlingu Jiřího Hindráka a třetí tým nejvyšší 
soutěže basketbalistek BK Loko Texlen Trutnov SSŽ. 
 
Tropická vedra – vozovky 
 
 Letní vedra se blíží koncem června ke 30 stupňům Celsia a trvají již po několik dnů. Problémy 
se stavem vozovek mají i silničáři Trutnovska zvláště s těžkými vozidly – jejich pneumatiky se lepí  
na rozehřátý asfalt a odtrhávají kusy silnice. Cechmistři stav vozovek pravidelně kontrolují a v případě 
potřeby se provádí jejich posyp pískem nebo velmi jemnou drtí. 
 Vychylování kolejnic nebo jejich deformace na Hradecku a Trutnovsku zatím nehrozí. 
 
Prodloužení provozu letního koupaliště 
 
 Útočištěm před současným vedrem jsou koupaliště. Trutnovské je v provozu až do  
19 hodin. V červenci, potrvá-li pěkné horké počasí, má být provoz letního koupaliště o hodinu prodloužen. 
 
MHD – Osnado 
 
 Zkušební provoz zvukového a textového informování cestujících v autobusech místní 
hromadné dopravy probíhal od 12. do 19. června. Všichni cestující tuto novinku uvítali. 
 
 
 
 



Kulturní cena Miloslavu Lhotskému 
 

            
 

               
 
 Slavnostní předání kulturní ceny města Trutnova za rok 2001 se uskutečnilo 19. června 
v obřadní síni Staré radnice. Udělena byla rozhodnutím zastupitelstva města panu Miloslavu 
Lhotskému za jeho celoživotní výtvarnou tvorbu. Kulturní cenu předal starosta Trutnova  
Mgr. Ivan Adamec za účasti řady hostů, zástupců z RM a ZM. Hudebně obohatila slavnostní akt 
skupina Ostaš. 
 Starosta Trutnova uvedl případně svůj předávací projev citátem Oskara Wilda: „Uměním  
se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého a nevlídného světa.“ 
 Úvodem Mgr. Adamec řekl: „Sešli jsme se zde u příležitosti slavnostního předání nejvyššího 
městského vyznamenání v oblasti kultury a umění – Kulturní ceny města Trutnova. 
 Rád bych s potěšením konstatoval, že slavnostní udělování kulturní ceny se stává v našem 
městě již tradiční záležitostí. Každoroční ocenění významných osobností či kulturních skupin a spolků 
zcela jasně svědčí o tom, že kultura a umění má v životě trutnovských obyvatel své nezanedbatelné  
a nezaměnitelné místo. 
 Samotné rozhodování o udělení ceny, které tomuto slavnostnímu aktu předchází, probíhá zcela 
demokratickým způsobem. Návrhy jsou podávány místními občany a institucemi a o udělení ceny 
rozhoduje zastupitelstvo města na návrh rady města a Kulturní komise města. 
 Pro mne, jako pro trutnovského občana, je zvláště potěšitelnou skutečností to, že doposud byla, 
a je tomu i letos, kulturní cena udělena osobnostem či spolkům, které v našem městě žijí a působí. 
 První udělení kulturní ceny se uskutečnilo v roce 1992. Dnes tedy symbolicky otvíráme již 
druhou desítku udělených ocenění. 
 Dovolte mi, abych v krátkosti připomenul všechny držitele Kulturní ceny našeho města: 
1991 -  Antonín Just 
1992 - Chorea corcontica 
1993 - Musica Antiqua 
1994 - ak. malířka Dana Holá 
1995 - Jan Haas, vedoucí Melancholik bandu 
1996 – Krakonoška 



1997 – Jiří Havel a Milan Kout 
1998 – Milan Lipovský 
1999 – Klub vojenské historie 
2000 – Miloš Trýzna a Star West 
2001 – Miloslav Lhotský 
 
 Dílo a život Miloslava Lhotského přiblížila na slavnosti Alena Rodrová, pracovnice Galerie 
města Trutnova. Připomněla i to, že trutnovská veřejnost dostala možnost seznámit se s autorovou 
uměleckou tvorbou až po roce 1989. V posledních dvou letech jeho tvorba kupříkladu reprezentuje 
Trutnov na výstavách královských věnných měst. 
 Galerie města Trutnova připravuje soubornou expozici výtvarníkova díla na srpen. 
 
Městské koupaliště do 20 hodin 
 
 Červnová horka vedla k prodloužení provozu městského koupaliště do dvacáté hodiny. 
Návštěvnost je veliká – 19. června sem přišlo přes 2 000 lidí. Odstranit fronty u pokladny nabízí 
možnost dobití vstupních karet. Ty lze koupit na šesti místech Trutnova. (Od července se prodloužení 
doby provozu už plánovalo.) 
 Ve chvílích vedra by neměli lidé zapomínat na domácí zvířata – zajistit jim dostatek tekutin, 
nehonit je zbytečně např. při výcviku psů. 
 
„Nesedíme doma“ (areál koupaliště) 
 
 V areálu Bojiště proběhla v neděli 23.6. akce „Nesedíme doma“, kterou uspořádal Nadační 
fond Tomáše Paduchy. Odpolední část pořadu, zakončená vystoupením Standy Hložka, byla věnována 
dětem, večerní blok se skupinou Jam dospělým. 
 
Most k životu (deset let činnosti) 
 
 Deset let činnosti má za sebou obecně prospěšná společnost Most k životu. Náplň její činnosti 
je bohatá – psychosociální služby lidem, kteří se dostávají do svízelných situací, různé kurzy, 
poradenská činnost, spolupráce s Úřadem práce Trutnov, s Okresní hospodářskou komorou  
ve Vrchlabí aj. 
 „Za posledních deset let se v Mostu k životu udělalo hodně. Zaměřili jsme se na činnost  
pro Úřad práce a v momentě, kdy nás přestala finančně podporovat německá nadace, zakomponovali 
jsme do naší nabídky i doplňkovou činnost – zpracovávání účetnictví a daňové poradenství,“ uvedla 
ředitelka Marcela Heršálková. Protože však Úřad práce tuto doplňkovou službu zrušil, musel se Most 
k životu zaměřit na jiné aktivity. Jde např. o udržení rekvalifikačního střediska, o finanční problémy aj. 
Zamýšlená mezinárodní konference je podmíněna získáním grantu z programu Phare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzpomínková akce na válku 1866 (Klub voj. historie) 
 

     
 

     
 
 Válečné události roku 1866 si připomněl Trutnov 22. června. Vzpomínkovou akci k tomuto 
výročí připravil Klub vojenské historie, historická jednotka c.k. pěšího pluku č. 1 císaře Františka 
Josefa I. za podpory města. 
 Jaký byl program oslav? Sraz uniformovaných jednotek před budovou Muzea podkrkonoší  
v 9 hodin, prohlídka expozice bitvy u Trutnova 27.6., pochod na Krakonošovo náměstí. Koncert tu 
připravila od 10 hodin Plukovní hudba 6. praporu polních myslivců. Slavnost pokračuje projevem 
starosty Trutnova k historickému významu a k tradicím 136. výročí této války. Jako každoročně se tu 
natřou černou barvou číslice pamětní desky v jihozápadním cípu náměstí. Pietní akce má své 
pokračování na vrchu Šibeníku v památníku generála Gablenze. 
 „Stalo se tradicí,“ těmito slovy zahájil svůj projev starosta Mgr. Adamec, „že si zde,  
na Krakonošově náměstí, každoročně připomínáme výročí bitvy u Trutnova, války prusko-rakouské 
z roku 1866. Letos je to právě 136 let od tohoto jediného vítězství habsburského Rakouska v celém 
prusko-rakouském konfliktu. 
 Trutnovská bitva rakouských vojsk pod vedením podmaršálka barona Ludvíka Gablenze 
s pruskou armádou generála pěchoty Adolfa von Bonina byla tou nejzvláštnější bitvou války roku 
1866 o nové Německo. 
 V 60. letech 19. století vrcholilo dlouhodobé soupeření mezi Rakouskem a Pruskem o nadvládu 
v Německu. Otto von Bismarck, zvláště od roku 1862, kdy se stal předsedou berlínského kabinetu, 
usiloval o obnovu mocenských ambicí Pruska. Tím se snažil vyřešit dva zásadní problémy – v užším 
slova smyslu uspokojit staré pruské dynastické zájmy a hlavně ukončit fungování provizorního 
Německého spolku. František Josef I. se snažil ještě v roce 1863 o účinnou reformu Německého 
spolku, ovšem tato snaha měla nulový efekt, a to právě díky postoji Pruska – to již dávalo nepokrytě 
najevo, že se nemíní vázat rakouskými návrhy na řešení německé otázky. V únoru 1866 bylo o válce 
Pruska s Rakouskem rozhodnuto na obou stranách. 
 Porážka Rakouska ve válce 1866 znamenala otevření cesty k sjednocení Německa pod pruským 
velením a zároveň konec velkého snu Habsburků o jejich světové německé říši. Mohli bychom zde 



vypočítávat přímé i nepřímé důsledky války, jako jsou např. 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. 
 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 občanů 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 číslic v červnu na černo a v září, při pořádání 
Dnů evropského dědictví, na bílo.“ 
 Vzpomínkové slavnosti se zúčastnily uniformované jednotky z Trutnova, Police nad Metují, 
Náchoda a České Skalice. Vzpomínky na válku 1866 oživily výstřely z dobových zbraní – z pušek  
a z děla. 
 
Krytý bazén v létě 
 
 V době letních prázdnin – od 24.6. do 1.9. – bude uzavřen krytý bazén. Fitness zůstává 
v provozu – pondělí až sobota od 9 do 11 a od 16 do 21 hodin. 
 
„Pítka“ 
 

                                                              
 
 Koncem června už mohli uhasit žízeň ve stávajícím vedru u dvou „pítek.“ Občerstvení je 
určeno žíznivým pocestným nikoliv obyvatelům města pro bezplatné čerpáni vody pro potřeby jejich 
domácnosti. 
 
Zvýšení nájemného od 1.7. 
 
 Od 1. července doje i v Trutnově ke zvýšení nájemného o čtyři procenta plošně. Fakticky dojde 
ke zvýšení od 7 do 11%, protože do plochy bytu bude poprvé započítána plnou cenou i výměra 
příslušenství – sociální zařízení, chodby, sklepy. Za tyto prostory se dosud platila poloviční částka. 
 



 Okresní hygienická stanice eviduje pravidelně kvalitu vody na okrese jen na třech koupalištích. 
Patří mezi ně i trutnovské za tenisovými kurty. Na všech ostatních místech je koupání na vlastní 
nebezpečí. 
 
Taneční akademie 
 

             
 

             
 
 Při prvním ročníku Trutnovské taneční akademie v sále Národního domu se představilo 
postupně na 120 mladých tanečníků z trutnovských tanečních souborů a sportovních týmů (děti 
z DDM, ZUŠ, Drak and Roll, Centra tanečního sportu Dance Art Team, Rebels Teamu, Rocky clubu  
a dalších). Raritou bylo vystoupení nejmenších pětiletých tanečníků. 
 Pořadatelem zdařilé akce, která bude v příštích letech pokračovat, byl Walter Elschek junior 
z Centra tanečního sportu Trutnov. 
 
Zákaz prodeje nápojů ve skle 
 
 Zastupitelé města schválili 25.6. vyhlášku o zákazu prodeje nápojů ve skleněných obalech  
o dvou víkendech v červenci a srpnu, kdy se konají v přírodním areálu Bojiště velké veřejné akce. 
Zákaz se vztahuje na areál a okolí – 200 m od něj. 
 
 
Památky Trutnova 
 
 25.6. vysílal Hradecký rozhlas (dopoledne i večer) rozhovor s kronikářem Trutnova  
o historických památkách Krakonošova náměstí (soutěž). 
 
 
 



„Veselý výlet“ 
 
 Na vydání sezónních novin Veselý výlet v nákladu 61 000 výtisků s informacemi o Trutnově 
přispělo město částkou 32 000 Kč. 
 
Podpora prevence kriminality 
 
 Program prevence kriminality v Trutnově schválilo ZM 25.6. Státní dotace byla městu 
poskytnuta na 4 ze 7 navržených projektů – celkem 323 000 Kč, např. na projekt Městská policie 
slouží občanům, Každá škola má svého strážníka, Instalace horolezecké stěny v ZŠ Komenského.  
 Projekt Učíme se spolu žít podpořil grantem Královéhradecký krajský úřad částkou 98 000 Kč. 
 
Klub seniorů  
 

             
 
 Do schůze Klubu seniorů 26.6. byli pozváni přednosta OkÚ Vladimír Klímko a sociálně-
demokratický poslanec Rostislav Čevela. Diskutovat by se mělo o reformě státní správy. 
 Účastníci se však zajímali i o další dopady tohoto opatření, se kterým většina občanů 
nesouhlasí, např. co se stane s budovou okresního úřadu, s dosavadními úředníky. 
 
Galerie města Trutnova 
 

     
 
 Program Galerie města Trutnova obohatil 28.6. apokryf Proti proudu na motivy cesty B. Albína 
a R. Arijaga. Napsal a hrál J. Tekl, T. Komárek a M. Matyska. 
 
Salón královských věnných měst 
 
 Salón královských věnných měst v mělníce obohatí koncem června svou tvorbou Pavlína 
Škávová, studentka Akademie výtvarného umění. Bude tu reprezentovat podkrkonošskou metropoli. 
 



Romské sdružení Jeketháno 
 
 Romské sdružení Jeketháno uspořádalo 29.6. v restauraci Horal pro děti na ukončení školního 
roku zábavný pořad. Cílem sdružení je vytvořit tu trvalé kulturní romské centrum pro činnost 
tanečního kroužku, dětské kapely a sportovních akcí. Cílem je i zřízení počítačové učebny a výuka 
jazyků. Podle předsedy sdružení Emila Gorola to závisí na větší finanční podpoře. 
 
Deset let první soukromé lékárny v Čechách 
 

     
 
 Desáté výročí svého trvání oslavila první soukromá lékárna Na Horské 29.6. Jejím majitelem je 
Mgr. Eduard Bednařík. Oslava za účasti blízkých přátel a kolegů z rezortu proběhla v přilehlé 
hospůdce Pod lékárnou – zpestřila ji i cimbálová muzika. 
 
Záchranný systém 
 
 Svou záslužnou veřejnou činnost předvedli v přírodním areálu Bojiště žákům základních škol 
v Trutnově policisté, hasiči a zdravotníci z rychlé záchranné služby. 
 
Matriční události v červnu 
 
 V červnu se v Trutnově narodilo 65 dětí (34 chlapců a 31 dívek), z toho bylo 20 trutnovských 
(10 chlapců a 10 dívek). Sňatků bylo uzavřeno 43 (z Trutnova 25 mužů a 29 žen). Církevní sňatky 
byly 4, delegovaných sňatků 6. 
 V červnu zemřelo v Trutnově 32 lidí (z Trutnova 10 mužů a 9 žen). Při vítání občánků  
do života 1.6. ve Staré radnici bylo zapsáno do pamětní knihy města 17 dětí. Malé slavnosti Stříbrné 
podvečery se 4.6. zúčastnilo 11 manželských dvojic. 
 
Nezaměstnanost v červnu 
 
 Míra nezaměstnanosti na okrese v červnu vzrostla – zvýšila se na  8,31% oproti květnovým 
8,17%. Počet evidovaných uchazečů se zvýšil o 83 na 5 006. Bylo to ovlivněno především nástupem 
absolventů škol a vyučenců na trh práce, uvedl ředitel trutnovského Úřadu práce ing. Šmíd. V červnu 
se jako uchazeči o práci evidovalo 621 občanů, do zaměstnání nastoupilo 413 uchazečů. 
 Úřad práce evidoval v červnu 649 volných pracovních míst – na jedno připadá 7,7 uchazeče. 
Od počátku roku bylo vyplaceno na hmotném zabezpečení nezaměstnaných 43 257 000 Kč. 
 V oblasti Trutnova bylo v červnu 1 508 nezaměstnaných (9,18%). V samotném Trutnově 
z 16 421 ekonomicky aktivních obyvatel. 
 



 
Kulturní nabídka na červenec 
 

Jakou kulturní nabídku zveřejnily Radniční listy koncem června na červenec? 
Dům kultury: Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí 11.7. od 15.30 hodin. 
Prázdninové toulání – cyklus výletů pro děti ve dnech 15.-19.7. 
Galerie měst Trutnova: Výstava obrazů Kateřiny Opltové, kreseb Oldřicha Oplta a soch Mojmíra 
Preclíka od 1.7. do 2.8. 
Country club Bonanza: Jarní vánek 4.7. Country band Bonanza 11. a 18.7. Wild West z Hradce 
Králové 20.7. Bigbítová pohoda pod širákem 27.7. 
Muzikantský ráj: Rocková skupina LPG 6.7. Žibr-HSK, folkrockové písně 25.7. 

Dům dětí a mládeže připravil ve dnech 8. až 12.7. Barevný týden (8.7. výlet na zámek Žleby. 
9.7. Velká šipkovaná v Krkonoších. 10.7. Výlet na pevnosti Dobrošov a Březinka. 11.-12.7. Výlet  
do westernového městečka Boskovice). 

Od 29.7. do 10.8. Cykloturistický tábor v Chlumětíně (Žďárské vrchy). Obě akce pěkné, ale 
finančně dost náročné – první za 1 450 Kč, druhá za 2 700 Kč. 
 
Výstava prací M. Preclíka, Oldřicha a Kateřiny Opltových 
 

               
 

            
 
 Galerie města Trutnova otevřela 1. července tři nové výstavy – působivé plastiky Mojmíra 
Preclíka (jsou instalovány v přízemí, v prvním patře a na chodbě galerie), kresby malíře Oldřicha 
Oplta (námětově zachycující především ženy při cvičení), jsou umístěny v přízemí a obrazy dcery  
O. Oplta Kateřiny, které jsou umístěny v horním prostoru galerie. 
 Oproti Opltově výstavě před dvěma lety dává jeho současná výstava nahlédnout do doby jeho 
studia na trutnovském gymnáziu (pastely), do let studia na pražské AVU (ilustrativní kresby) a do jeho 
prací 60. a 70. let. Převládá v nich tématika sportu, zátiší a krajin. 
 Obrazy jeho dcery Kateřiny upoutávají mj. i barevností s podtextem lidských radostí i strastí. 
 Dílo významného českého sochaře Mojmíra Preclíka je představeno tentokrát v širších 
souvislostech cyklu výstav, na kterém se GMT podílela. 
 



Ochrana veřejného zdraví 
 
 Zákon o ochraně veřejného zdraví ukládá od 1.7. hotelům, restauracím, kavárnám, jídelnám  
a stravovacím zařízením dodržování řady i nových opatření – vybavení WC, umyvadla s mísící baterií. 
Stánkaři by měli být napojeni na zdroj tekoucí pitné vody, na kanalizaci, mít WC pro personál  
i spotřebitele. 
 Stále se nedodržuje vyhláška, podle níž mohou být hotová jídla podávána jen po dobu tří hodin 
od uvaření. 
 
Mateřské školy v době prázdnin 
 
 O úpravách provozu a uzavření mateřských škol v Trutnově o letních prázdninách informovaly 
koncem června Radniční listy (střídání z důvodu dovolených pedagogických pracovníků MŠ – 
navýšení jejich dovolené na osm týdnů jako ostatní učitelé). V týdnu od 29.7. do 4.8. budou uzavřeny 
všechny mateřské školy. 
 
Rekonstrukce městský hradeb a ulic Na Vrchu a Vězeňská 
 

     
 
 Slavnostní otevření městských hradeb a komunikací Na Vrchu a Vězeňská po rozsáhlé 
rekonstrukci, provedené společností BAK, proběhlo 2. července. Pohledem z Barvířské ulice dostala  
i tato část Trutnova pěkně působivý vzhled a připomíná mnohé z historie města. 
 
Autobusové zastávky u nádraží ČD 
 
 V návaznosti na nově budovaný most přes Úpu u vlakového nádraží probíhají rozsáhlé 
komunikační úpravy před hlavním nádražím. Instalují se tu autobusové zastávky (povede se MHD  
přes nový most k OkÚ), dláždí se okolní plochy. (I tady prožívá město velké přeměny.) 
 
Kolaudace nové sportovní haly při 3. ZŠ 
 
 Kolaudace nové rozsáhlé moderní sportovní haly při 3. ZŠ Komenského proběhla  
3. července. Ta bude sloužit mj. trutnovským ligovým basketbalistkám (poprvé 6.9.), které sem 
přejdou z dosavadní užívané haly při gymnáziu. Stávající úspěšný trenérský tým se rozšířil o Zdeňka 
Sýkoru z Pardubic (ten povede i mladší dorostenky) – dosavadní tvořila dvojice Jahelka a Burkert. 
 Do 17. července se musí Trutnovští rozhodovat, zdali se přihlásí d evropského poháru. 
 
 
 
 
 



MHD (Osnado) 
 

               
 
 Městská hromadná doprava se modernizuje – nové vizuální a akustické zařízení je nesporně  
pro cestující přínosem. Modernizuje se i vozový park. Nově zakoupený autobus byl 3. července 
odpoledne vystaven na Krakonošově náměstí. (Náklady na vozidlo představují 3 046 000 Kč – město 
přispělo částkou 1 523 000 Kč.) K předání nového autobusu došlo za účasti starosty a tajemníka 
městského úřadu představitelům společnosti Osnado. 
 
Dřevoodbyt (otevření areálu) 
 

        
 

     
 
 Na Den plný překvapení pozvala 4.7. občany firma Dřevoodbyt v areálu někdejší mlékárny. 
Tady vytvořila tato společnost, která se zabývá dodávkami dřevomateriálů a doplňkových sortimentů 
vzorový prodejní areál. 
 Otevření nového provozu (uvedeno bohatým programem s módní přehlídkou) nabídlo 
zájemcům široký sortiment zboží. Dřevoodbyt (má za sebou v kraji již deset let trvání) zaměstnává  
na sto pracovníků. 
 



Nové hřiště baseballu na Kryblici 
 
 První extraligové utkání baseballu na novém trutnovském hřišti na Kryblici prohrál tým Rýchor 
s Blanskem 1:4. Na nové hřiště s názvem Red field našlo cestu na 70 diváků. 
 
Bene Dance Art Team 
 
 Týdenní soustředění (až do 7.7.) proběhlo v tělocvičně Střední zdravotnické školy v Trutnově 
pro tanečníky z Bene Dance Art Teamu. Pět tanečních párů pod vedením Waltera Elscheka tady 
trénovalo několik hodin denně. Cenné zkušenosti, které trenér Elschek šestnáct let sbíral, docházejí  
ke svému zúročení. Získání tolika tanečních tříd se v Trutnově dosud nikomu nepodařilo. 
 Na týdenním soustředění hostovaly i dvě lektorky z pražské a brněnské taneční konzervatoře. 
Baletní průprava je pro tanečníky velmi důležitá. 
 
Krakonošova kašna (vandalismus) 
 
 Díky kamerovému systému se podařilo 9.7. večer zabránit poškození sochy Krakonoše na jeho 
kašně na náměstí. Včasným zásahem městské policie byli všichni tři mladí pachatelé zajištěni. 
 
Diakonie Broumov 
 
 Sběrné a výdejní centrum Diakonie Broumov v ulici Roty Nazdar (v areálu bývalých kasáren) 
je v provozu i přes letní měsíce. Je otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. Přebytečné ošacení 
a obutí je tu možno odevzdat a potřební je tu mohou i velmi levně získat. 
 
Granty na podporu sportu 
 
 Letos poprvé vypsal krajský úřad granty pro právnické nebo fyzické osoby provádějící veřejně 
prospěšnou činnost na území regionu. V oblasti pořádání sportovních a tělovýchovných akcí dostala 
20 000 TJ Krakonoš z Trutnova. Dalších 28 000 Kč dostala tato tělovýchovná jednota na rekonstrukci 
sportoviště. 
 
ČR – Rusko na ledě 
 
 I když venku panují až třicetistupňová vedra, oznámilo vedení HC Trutnov trutnovské 
veřejnosti připravené hokejové střetnutí české reprezentace do 20 let s loňskými mistry světa této 
věkové kategorie, s Ruskem. Utkání na zimním stadionu se uskuteční v rámci „Turnaje pěti,“ který  
se koná od 5. do 10. listopadu. I letos (po loňském derby Finsko-Švédsko) bude v trutnovské zimní 
hale k vidění světový hokej. 
 
Asociace Exportérů (Trutnovská výzva) 
 
 Silná koruna nutí vývozce k ráznějším opatřením – omezování investic, propouštění. Týká se to 
hodně i exportérů na Trutnovsku. Signatáři Trutnovské výzvy založili Asociaci exportérů s cílem 
vytvoření subjektu, který bude partnerem pro jednání s vládou a s příslušnými institucemi, 
ovlivňujícími postavení tuzemských podniků na evropském a světovém trhu. 
 Je to nutné i proto, že zejména menší podniky signatářů Trutnovské výzvy dokumentují 
extrémní zhoršení výrobních a odbytových podmínek, jak uvádí mluvčí Trutnovské výzvy Jiří Grund, 
majitel firmy v Mladých Bukách. 
 
 
 



Obscene Extréme Fest 
 
 Hudební festival Obscene Extréme Fest se uskutečnil v areálu Bojiště ve dnech 12.-14. 
července. Ohlášeno bylo na padesát kapel. Pořadatelem byla společnost Obscene productions v Lázní 
Bohdaneč. Za vstupné 500 Kč s přídavkem CD s nahrávkami většiny kapel s muzikou od grind coru  
až po brutal death metal se mohli příznivci této hudby plně vyžít. 
 Festival proběhl bez větších problémů – dohlížela městská policie. Ta také udělila blokovou 
pokutu skupince polských návštěvníků, kteří lezli po Krakonošově kašně. 
 
Rekonstrukce komunikace Úpské nábřeží 

                              
 
 Komunikace Úpského nábřeží prochází od poloviny července rozsáhlou rekonstrukcí. Stavbu 
provádí a.s. Silnice Hradec Králové, divize Trutnov. Podle sdělení Jiřího Hýbla, pracovníka odboru 
rozvoje města, dojde k obnově povrchu této místní komunikace, rozšíří se tu zároveň i počet 
parkovacích míst – i ve prospěch tamější samoobsluhy i imobilních občanů. 
 Obnova komunikace zahrnuje i přeložky inženýrských sítí a rekonstrukci uličních vpustí. Starý 
most, k němuž komunikace vede, bude po zprovoznění nového sloužit především chodcům  
a cyklistům (je součástí cyklostezky.) 
 
Reforma veřejné správy 
 
 Reforma veřejné správy probíhá. Agendu zrušených okresů k 31.12.2002 přeberou z části kraje 
a pověřené obce, tzv. malé okresy. Zaměstnanci okr. úřadů přejdou zpravidla na městské úřady. Zákon 
jim garantuje zachování stejného druhu práce a platových podmínek. 
 Obcí s rozšířenou působností je i Trutnov. Delimitace funkčních míst k 1.1.2003 počítá celkem 
se 114 pracovníky. 
 
Oprava Vlčické ulice 
 
 V polovině července byla zahájena oprava další trutnovské komunikace – Vlčické ulice 
v HSM. Začalo se s kácením náletové zeleně, připravují se přeložky inženýrských sítí. 
 
Letákové provokace (Heimatfront) 
 
 17. července došly i na Městský úřad v Trutnově letáky požadující návrat Sudet a náhradu 
škod, které Češi sudetským Němcům údajně způsobili. Vedení města podalo podnět k vyšetření této 
provokace a postihu těch, kteří tímto způsobem podněcují nenávist vůči skupině osob nebo 
k omezování jejich práv. 



 Dodací razítko pošty je pražské. Ústředním heslem letáků je věta: „Sudety byly a opět budou 
německé.“ 
 Heimatfront, která letáky podepisuje, radí: „Uděláte nejlépe, když seznámíte obyvatele svého 
města s tímto stanoviskem – než bude jednou pozdě. Všichni by měli podpořit a pochopit naše 
oprávněné požadavky.“ 
 Silnými typy písmen dvoustránkový leták končí slovy: „Mezinárodní právo předpokládá 
v případě genocidy nápravu do původního stavu. Dokud se tím nezačnete řídit a nevrátíte, co jste 
nakradli, nevyklidíte naše postele, naši vlast a neodškodníte naše oběti, nemáte co v Evropě 
pohledávat!“ 
 
Obvinění faráře z HSM 
 
 18.7. zveřejnily Krkonošské noviny zprávu, že policejní rada trutnovské služby kriminální 
policie a vyšetřování viní šestatřicetiletého římskokatolického kněze, působícího v HSM, z trestného 
činu pohlavního zneužívání a ohrožování mravní výchovy mládeže. Uvedených skutků se měl dopustit 
tím , že v době od roku 2000 do dubna 2002 opakovaně přes oděv a nejméně v jednom případě  
na holém těle osahával dnes třináctiletou a dvě patnáctileté dívky. (Duchovní podle sdělení biskupství 
v Hradci Králové byl suspendován a případ předán do Říma.) 
 Naproti tomu vyslovili podporu svému faráři farníci z HSM, Svobody, Žacléře, Trutnova,  
H. Maršova a Velké Úpy otevřeným dopisem diecéznímu biskupovi Dominiku Dukovi. S ním žádají 
osobní setkání a zdůvodnění zbavení kněžské služby, když platí presumpce neviny. Dopis podepsalo 
na 300 farníků. Rozhodnout o pravdivosti obvinění může až soud. V případě potvrzení skutku hrozí 
faráři až osmiletý trest. 
 
Středisko česko- něm. porozumění 
 
 Středisko česko-německého porozumění připravilo ve dnech 20.-25. července v Moby Dicku 
humanitární prodej ošacení, obuvi a ložního prádla. Z výtěžku této akce jsou zčásti financovány  
pro členy kulturní akce na Trutnovsku a zahraniční cesty. 
 
Nové značení motorových vozidel 
 
 Na nové registrační značky motorových vozidel (v ČR je jich 14 – kraj Královéhradecký má 
označení H) si těžko zvykáme – dřívější byly konkrétnější při určení místa. Největší změnou je, že 
písmena, která dříve charakterizovala okresy, nahrazuje na 1. místě pouze písmeno jedno, označující 
kraj, kde je dopravní prostředek registrován. (Staré značení zůstává ještě v platnosti – registrace 
vozidel má být ukončena do 30.6.2004.) 
 
Nové retardéry na Krakonošově náměstí 
 

     
 



 Koncem července se začalo na Krakonošově náměstí s instalací dvou nových zpomalovacích 
retardérů – jeden bude v místě přechodu k pěší zóně, druhý u České spořitelny. Přechody pro chodce 
jsou umístěny na čtyřapůlmetrových retardérech. 
 
Letní koupaliště 
 
 I když některé červencové dny byly tropické, slunce mohlo být více. Podle sdělení Tomáše 
Břeně, ředitele sportovních zařízení TJ Lokomotiva, zaznamenává městské koupaliště letos v červenci 
o čtvrtinu nižší tržby ve srovnání s loňským červencem. Propad v tržbě může vyrovnat jen horký 
srpen. 
 Šestadvacetistupňová teplota vody příliš neláká. Většinu návštěvníků v těchto dnech tvoří polští 
turisté. Služby (stánky) se letos zlepšily a také u pokladen fronty pomíjejí. 
 
Schránky důvěry 
 
 Dvě schránky důvěry zřízené Policií ČR (jedna je v ulici Roty Nazdar, druhá v budově 
okresního úřadu) se osvědčují. Nacházejí se v nich nalezené osobní doklady, peněženky. Výhodou  
pro nálezce je, že se tak vyhnou protokolárním výslechům. (Jde o jednu z forem neformálního 
kontaktu policie s občany.) 
 
DDM (konkurs na ředitele) 
 
 30. července zveřejnilo město Trutnov v Krkonošských novinách konkurzní řízení na obsazení 
místa ředitele Domu dětí a mládeže Trutnov. Přihlášky k podání do 26. srpna na městském úřadě. 
 
Matriční události 
 
 V červenci se v Trutnově narodilo 79 dětí (43 chlapců a 36 dívek), z toho trutnovských 21  
(11 chlapců, 10 dívek). Sňatků bylo uzavřeno 22. Církevní sňatky byly 3, delegované také 3. Zemřelo 
20 osob (10 mužů, 10 žen), z toho 12 trutnovských (8 mužů, 4 ženy). 
 
Nezaměstnanost v červenci 
 
 Míra nezaměstnanosti v trutnovském okrese se v červenci zvýšila z 8,3 v červnu  
na červencových 8,7%. Počet evidovaných uchazečů se zvýšil o 245 na 5 251. Nově se jako uchazeči  
o zaměstnání evidovalo 766 osob. Do zaměstnání nastoupilo 372 lidí. Skoro 52% nezaměstnaných 
tvoří ženy, 16% občané se změněnou pracovní schopností. V červenci registroval úřad práce 660 
hlášených volných míst. 
 V oblasti Trutnova bylo 3 459 uchazečů o zaměstnání (65,9%), míra nezaměstnanosti činila 
9,92%. 
 V Trutnově samém bylo 16 421 ekonomicky aktivních obyvatel, 1 592 nezaměstnaných. Míra 
nezaměstnanosti tu činila 9,69%. 
 



Kulturní nabídka na srpen 
 
 Kam v Trutnově v létě za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti v srpnu nabízejí 
Radniční listy koncem července. 
Dům kultury: 15.8. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí v 15,30 hodin.  
25.8. Soutěžní triatlon: Malý a velký železný pes. Dolce 
Galerie města Trutnova: Do 2.8. (od 2.7.) výstava obrazů K. Opltové, kreseb O. Oplta a soch  
M. Preclíka. Od 14.8. do 14.9. Výběr z díla M. Lhotského. 
Country club Bonanza: 1.8. Jarní vánek. 8.8. Country band Bonanza (i 15,8. a 22.8.).   
24.8. Velký folkový rachot pod širákem (hudební festival). 
Muzikantský ráj: 1.8. Trio Pillows. 5.8. Drobné skladby velkých mistrů (Fr. Jirka). 6.8. Fosílie - Nová 
Paka. 8.8. Teachers and Doctors. 22.8. Silmaril. 
ZO ČZS Trutnov 2: 25. ročník výstavy Svět květin. Horní Staré Město. 
 
 Obhospodařování lesní půdy v horách (360 ha v majetku Trutnova) převezme dohodou Správa 
Krkonošského národního parku ve Vrchlabí do pronájmu na dobu neurčitou. Jde o lesní porosty  
na Rýchorách, v Mladých Bukách, Sklenářovicích a v H. Maršově… od Trutnova dost vzdálené. 
 Město chápe jako prioritní úkol starat se především o lesy v katastru Trutnova prostřednictvím 
společnosti Lesy a parky města. 
 
Noční koupání 
 
 Na 2. srpna T. Pelc, Pr. P. Grill, noční koupání s diskotékou na trutnovském letním koupališti. 
Taneční vystoupení Ice Protection. Vstupné 40 Kč. 
 
Zubaři pro děti 
 
 Cílem projektu Léto s myšákem Signálkem (jeho cílem je, aby se děti nebály zubního ošetření), 
je dostat děti do dvou let života na zubní oddělení. Z trutnovských stomatologů se do této akce zapojila 
zubní lékařka Iva Šubrtová. 
 
Další sociální zařízení (?) 
 
 Projekt na výstavbu domova důchodců na Humlově kopci je hotov. Přislíbená státní dotace je 
32 milionů korun. Kromě DD mají být postaveny dva objekty s pečovatelskou službou se 48 lůžky. 
Celkem by v uvedených zařízeních (jde o investici přes sto milionů korun) mělo být 90 lůžek. 
 
Transformace Lesů a parků a Technických služeb 
 
 Na společnosti s ručením omezeným se přeměnily příspěvkové organizace Lesy a parky města 
Trutnova a Technické služby města Trutnova. Jejich ředitelé Jaroslav Semerák a Lumír Labík, 
zůstávají předsedy pětičlenných dozorčích rad Tomáš Hendrych a Hana Horynová, místostarostové. 
 Město, které má v obou subjektech stoprocentní účast, počítá s tím, že celá transformace 
proběhne postupně během dvou let. Hlavním cílem této transformace je efektivnější hospodaření. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přestavba stravovacího zařízení 3. ZŠ 
 

               
 
 Začátkem srpna byly zahájeny práce na přestavbě kuchyně, jídelny a družiny 3. ZŠ 
(pokračování generální rekonstrukce této školy). Provizorní stravování v nastávajícím školním roce 
bude pro děti zajištěno v bývalých jeslích v Žižkově ulici- tady jsou dočasně umístěny (ještě rok)  
dvě třídy 3. ZŠ. 
 
Falešné bankovky 
 
 V poslední době se objevují i na Trutnovsku padělané bankovky (naposled dvousetkoruny). 
Z 90% jsou ale méně zdařilé. Ty může odhalit i běžný občan – ochranným prvkem je stříbrný proužek, 
mírný vrub na bankovce, vodotisky viditelné proti světlu. Za rok a půl bylo v okrese zachyceno  
na 30 padělaných bankovek. Nejčastěji padělanými platidly jsou bankovky v nominální hodnotě 500, 
1 000 a 2 000 korun. 
 
Výstavba nové tribuny 
 

           
 

             
 



 Začátkem srpna se začalo na trutnovském sportovním stadionu s likvidací tribuny 
z poválečných let. Zastaralá byla především jižní část s nástavbou sedadel. Také zázemí tribuny  
už nebylo vyhovující. Do zimy by měla být provedena její hrubá stavba. Akci provádí stavební firma 
BAK. 
 
Letní tábor RIAPSu 
 
 Letní tábor pro děti se specifickými potřebami uspořádali v době prázdnin pracovníci krizového 
centra RIAPS. Deseti potřebným dětem (tábor vyžaduje individuální péči pro jednotlivce) se pobyt 
v Janovicích u Trutnova velmi zamlouval (chovná stanice koní, soutěže, karneval, hry, diskotéka). 
Vedoucím tábora byl Jaroslav Halama. 
 
 Trutnovská skupina Ramblin Rex Trio uspořádala 9. srpna koncert v Lohfeldenu v Německu. 
Čtyřhodinové vystoupení muzikantů Tomáše Katschnera, Jiřího Kysely a Ramblina Rexe obohatilo 
program letošních oslav 900. výročí založení dvou městských částí Lohfeldenu – Crumbach  
a Ochshausen. 
 Oslav založení partnerského města se zúčastnila i delegace Trutnova v čele se starostou  
Mgr. Adamcem. 
 
Svět Miloslava Lhotského – výstava v Galerii města Trutnova 
 

           
 

                              
 
 13. srpna byla v Galerii města Trutnova zahájena výstava Svět Miloslava Lhotského – 
asambláže, plastiky, objekty, grafika, kresby, obrazy, koláže. Vernisáž obohatilo vystoupení 
koncertního mistra Jaroslava Svěceného. Výstava potrvá do 14. září 2002. 
 



Srpnová povodeň – pomoc Trutnova 
 
 Katastrofální povodeň v polovině srpna, která těžce postihla jih a západ ČR a Prahu,  
se Trutnovsku tentokrát vyhnula – neopakoval se na štěstí červenec 1997 (záplavy v důsledku silných 
dešťů v horách), březen 2000 (rychlé jarní tání sněhu) a červenec 2001 (záplavy po silných deštích 
v Krkonoších). 
 Utrpení postižených oblastí nás však nemohly nechat nevšímavě – rozbořené domy, všude 
spousta bahna, lidské oběti, zničená pole a zahrady, stržené mosty působily apokalypticky a vyvolaly 
snad v každém z nás snahu nějak pomoci, neuvěřitelnou solidaritu lidí i měst v podkrkonošském 
regionu. 
 Ani město Trutnov nemohlo zůstat stranou. Do jižních Čech je posláno z Trutnova  
62 vysoušečů. Do postižených oblastí byli vysláni profesionální záchranáři vybaveni čluny a další 
potřebnou výbavou. Trutnovští mohou využít svých zkušeností s povodněmi minulých let a oplatit 
jiným regionům pomoc, která jim byla v minulosti poskytnuta. 
 Od 15.8. probíhá v Trutnově materiální sbírka pro postižené oblasti – organizují ji pracovníci 
městského úřadu. Hlavní část pomoci tvoří chybějící hygienické a úklidové prostředky – jsou určeny 
pro oblast Ústí nad Labem. Na organizování sbírky se podílí mj. firma Centr Drogerie M. Šubrta.  
Ke všem benzinovým stanicím byly rozvezeny dřevěné přepravky pro desinfekční a čisticí prostředky. 
Sběrné krabice byly rozmístěny i v trutnovských supermarketech. Velká přepravka se plní (několikrát) 
potřebnými prostředky ve vestibulu městského úřadu. V informační recepci MěÚ je připravena 
speciální schránka pro peněžité dary občanů – potrvá až do konce září a město dary doplní ze svého 
rozpočtu. 
 Jedním ze střediska humanitárních sbírek je bývalý sklad potravin v Kolmé ulici – tady  
se hromadí pomoc v podobě přikrývek, polštářů, spacích pytlů, povlečení, ručníků, utěrek, 
hygienických potřeb. Přibývá i darovaných balení vody. 
 Trutnov zapůjčuje do Mělníka tři městská technická vozidla – kropicí a zametací automobil  
a pojízdnou „wapku.“ Stranou přirozeně nestojí trutnovský Červený kříž, výtěžek z letošního festivalu 
Open Air Music je rovněž určený postiženým. Pomáhají i jednotlivé trutnovské firmy. 
 Většina humanitární pomoci míří do větších měst – zapomíná se ale na malé obce, na vesnice. 
„To si uvědomila,“ uvádí 22. srpna článek Bedřicha Machka v Krkonošských novinách, „zdejší 
společnost Mach, CZ a uspořádala jako jedna z prvních ve svém sídle, v bývalém velkoskladě Poříčí, 
humanitární sbírku. Tento týden zamířila dvě dodávková auta s pomocí do okolí Neratovic. Libiš  
a Obříství postihla velká voda, která zaplavila domy a ulice do výšky čtyř metrů. Pro posádky obou 
vozidel se zde naskýtal obraz zkázy a zmaru. Co nevzala voda, pokrylo bláto. Vzduchem se šíří zápach 
tlející vody, rozkládajícího se bláta, které obsahuje také fekálie. Na všech lidech je vidět obrovské 
fyzické i psychické vypětí. Každá pomoc je tu vítaná.“ 
 „Zboží v hodnotě asi sto tisíc korun, na jehož shromáždění se podílelo 56 firem i občanů, jsme 
rozdělili oběma vsím,“ vysvětlil jeden z organizátorů Zdeněk Krčmář. 
 „Představitelé obcí pomoc uvítali, protože podle jejich slov většina sbírek míří do velkých 
měst. Obecní pokladna se ale rychle vyprázdnila a zasahující jednotky a dobrovolníci pracují za svoje. 
Proto uvítali nejen úklidové prostředky, Savo, kbelíky, lopaty a košťata, ale také lehátka, spací pytle, 
potraviny a balenou vodu. Té je tu stále nedostatek. Musí se totiž používat nejen na zahnání žízně  
a k vaření, ale slouží také k mytí, protože díky odpojené elektrice nejdou na mnoha místech čerpadla. 
 Byli jsme tam i svědky skutečných tragedií. Jeden muž si např. týden před povodní koupil 
domek. Ještě si ho nestačil pojistit, dnes mu zbyly pouze prázdné ruce,“ doplnil druhý organizátor 
Martin Mach. 

„V jedné obci strhla voda přibližně 40 domů. Méně postižené sousedé pomáhají těm, kteří tolik 
štěstí neměli. 

Příští týden by se do oblasti Neratovic měla pomoc opět zaměřit. Zajímalo nás, zda se v oblasti, 
kterou navštívili, setkali s následky chemické havárie ze Spolany. Skutečně bylo něco cítit ve vzduchu. 
Po chvíli nás pálily oči a v krku. Lidé tu měli podobné příznaky, mluvili např., jako by byli nastydlí.“ 

Plně naložený automobil s pomocí ze sbírky vyhlášené trutnovským městským úřadem odjel 
25.8. do oblasti Terezína. 



 Město Trutnov za přispění několika místních podnikatelů mohlo poskytnout materiální  
a finanční pomoc obci Zálezlice, jmenovitě rodině Mišovičových, která přišla povodní o všechno. 
Zaměstnanci TS jim věnovali pět tisíc korun v hotovosti kromě kočárku, oblečení aj. 
 27.8. schválili členové městského zastupitelstva čtvrt milionu korun, z toho sto tisíc pro věnné 
město Mělník. Zbytek bude předán třem menším obcím. 
 Do 30.8. bylo vloženo do pokladničky v inforecepci 153 tisíc korun. 
 
Klub seniorů 
 

     
 
 Na srpnovou schůzi Klubu seniorů 14.8. byl pozván k besedě starosta Mgr. Adamec, 
místostarostka ing. Horynová a Zd. Vítová, vedoucí jídelny pro důchodce. 
 
Open Air Music Festival 2002 
 

           
 

           
 



       
 
 Od 16. do 18. srpna probíhal v areálu Bojiště v celé České republice známý a vyhledávaný 
Open Air Music Festival Trutnov. První návštěvníci sem přijížděli už 15.8. Počasí zahájení příliš 
nepřálo – déšť posunul zahájení z poledne 16.8. asi o dvě hodiny. V předprodeji se na trutnovský 
festival prodalo na 6 000 vstupenek – odhad všech účastníků byl na dvojnásobek. 
 Festival, jehož historie sahá k roku 1987, kdy „první východočeský Woodstock“ rozehnala 
policie, nabídl široké spektrum účinkujících všech rockových směrů. Festivalový program nabídl  
na třech pódiích vystoupení osmdesáti hudebních skupin. 
 Při vstupu do areálu byl každý označen páskou – opatření proti bezplatnému vstupu. 
Bezpečnostní služba kontrolovala všem příchozím batohy, spacáky, zavazadla, zda v nich nejsou 
nějaké skleněné lahve a sklenice. Do areálu také neměli přístup psi. 
 Momentální situace katastrofální povodně sice pohodě festivalu nepřála. Jeho pořádání přesto 
zmírnil záměr pořadatelů věnovat výtěžek postiženým velkou vodou. 
 Nejvíce letos na festivalu zazářil Matuška a skupina Sepultura. Účast přesáhla deset tisíc. 
Denní program začínal ranním bubnováním a končil před úsvitem následujícího dne. Počasí přes 
nevlídný liják na začátku se umoudřilo. 
 Hlavní host festivalu Waldemar Matuška vyjádřil své pocity slovy: „Já se sem strašně těšil.“ 
Jako první (referuje v Krkonošských novinách redaktor Aleš Vaníček) se na hlavní pódium postavil 
duchovní učitel Purí Mahajára a Mantra Band, aby odstartoval maratón vystoupení, trvající až  
do pozdních nedělních hodin. V jakémsi zahřívacím programu nechyběla např. tvrdá klasika Našrot, 
Kurtizány z 25. Avenue, ale také Jiří Schmitzer či Tata Bojs. Po nich přišel na řadu první vrchol 
víkendu v podání trojsestavy The Real Mckenzies, Sick of it All a Sepultura. Prvně jmenovaní punkoví 
Kanaďané ve skotských kiltech a za doprovodu dudáka spustili divoký rej a dávali jasně najevo, že 
Skotové pod tradiční sukní skutečně nic nenosí. Sick of it All patří mezi hardcorovou klasiku,  
na kterou se značná část publika viditelně těšila. Vrcholem večera i celého festivalu bylo vystoupení 
brazilské Sepultury, která potvrdila i přes personální změnu, že stále patří mezi přední světové kapely. 
 Úvod do nového dne patřil jako obvykle Vlastíku Matouškovi a jeho bambusové flétně, čímž 
byla také zahájena prostřední část programu. Stabilně vynikající vystoupení předvedla Iva Bittová, Petr 
Váša se svými Syčáky a poprvé v Trutnově vystupující Načeva. 
 Prostor před pódiem se pak podruhé kompletně zaplnil při vystoupení W. Matušky, který 
odstartoval druhý festivalový vrchol v podání kapel Echt!,  po sedmi letech znovu (ale pouze zde) 
vystupujících S.P.S. a Hudby Praha. 
 A přestože všechny hlavní hvězdy již odehrály, nebyla ani v neděli o kvalitní vystoupení nouze. 
Punk v podání N.V.Ú., Už jsme doma, Vladimír Mišík nebo Jiří Stivín. 
 K bohatému pestrému programu vydařené počasí a bezproblémový organizační průběh. 
Zkrátka tradičně víkend plný hudby a pohody, jak tomu v posledních letech je. 

Letošnímu festivalu se větší potíže vyhýbaly. Trutnovští policisté i zdravotníci, přestože 
v areálu Bojiště se sešlo na deset tisíc fanoušků, se shodli na tom, že žádné závažnější problémy řešit 
nemuseli. Jen v několika případech museli zakročit proti opilcům, kteří v centru města rušili noční 
klid. Kvůli festivalu nemusely vyjíždět ani sanitky záchranné služby. 
 Mezi tradiční účastníky festivalu patřil lékař Dr. Tomáš Rousek ze Žacléře. „Z mého pohledu 
považuji za největší klad letošního festivalu, že pořadatelé zamezili vstupu psů do areálu. Sám jsem již 



několik let velkým zastáncem tohoto opatření, a i když tím organizátoři přišli o několik prodaných 
vstupenek, celkový efekt je podstatně vyšší. Pes slyší mnohonásobně silněji než člověk a hlasitá 
hudební produkce musí být pro zvíře utrpením. Jinak jsme letos žádné zdravotní vážnější problémy 
řešit nemuseli – samé drobnosti, patřící snad ke každé akci, kde se sejde tolik lidí.“ 
 Patnáctý ročník trutnovského Open Air Music Festivalu skončil. Uchován ale bude 
v devadesátiminutovém filmovém dokumentu Olivera Maliny, zachycujícím minulost i současnost této 
hudební přehlídky. Dokončen by měl být v prosinci, až bude proveden náročný sestřih čtyřiceti  
až padesáti hodin filmového materiálu. Film produkuje agentura Geronimo (Martin Věchet). 
 
Turistika 
 
 Ve dnech 10. – 18. proběhl 2. ročník DEPu „Za oblastními odznaky Podkrkonoší.“ Tuto 
turistickou akci připravili turisté z Bohuslavic, Trutnova, Malých Svatoňovic a Úpice. Startovné  
700 Kč zajišťuje ubytování, převoz zavazadel, vandrovní knížku, kulturní program, upomínkové 
předměty. 
 
Plavecká škola 
 
 7. ročník Letního sportovního tábora uspořádala v Poličce ve dnech 4.-17.8. Plavecká škola, 
plavecký oddíl TJ Loko Trutnov. Hlavní náplní je zvýšení fyzické kondice, kvalitní společenské vyžití, 
tábornické dovednosti apod. Poplatek 3 390 Kč zahrnuje ubytování, stravování, sportoviště, koupání, 
výlety, pojištění atd. 
 
„Svět květin“ 
 

           
 

           
 
 Na dny 16. až 18. srpna připravila i letos základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v HSM výstavu Svět květin. Letos proběhne už její XXV. ročník a nabídne návštěvníkům bohatou 
expozici mečíků, jiřin, fuchsií a růží. K vidění i ke koupi budou na výstavě sukulenty, bonsaje, 
skalničky, kaktusy, pokojové květiny, citrusy a další. 



 Výstava je rozmístěna v prostorách školy a na hřišti. Návštěvníky kromě uvedených květin 
zaujme i expozice rybářů, včelařů a ornitologů. 
 
Reforma veřejné správy 
 
 Reforma veřejné správy vyvolává i v Trutnově řadu otazníků. Zdá se být uspěchaná. Informace 
ze shora jsou nepřesné a pozdní. Mezi občany převládá přesvědčení, že nový systém nebude patrně 
lepší než předchozí. Kraje a okresy fungovaly dobře. 
 
Country club Bonanza 
 

     
 
 Na 24. srpen je připravena před Country clubem Bonanza přehlídka hudebních skupin  
pod názvem Velký folkový rachot. Pátého ročníku tohoto festivalu pod otevřeným nebem se zúčastní 
sedm kapel – Roháči, Duha, Silmaril, Sekvoj, Rodeo, Bonita a domácí Country band Bonanza. 
Výtěžek této hudební akce půjde na pomoc postiženým povodní v jihočeském Římově (9 000 Kč  
na lávku). 
 
Trutnov 1861-2001 – výstava 
 
 Po celý srpen pokračuje ve výstavních prostorách Muzea Podkrkonoší výstava „Trutnov  
1861-2001.“ Je to rozsáhlá expozice historických a současných fotografií města, sestavená ze sbírek 
muzea a fotografií Vladislava Zvelebila. 
 Výstava zachycuje zdařile proměny města v uvedeném období. Ukázat změny historicky 
významných míst Trutnova si vyžádalo hodně úsilí a trpělivosti Vl. Zvelebila, který svými 
fotografiemi současného města vhodně zkombinoval staré snímky města z muzejních sbírek. 
 A jak Vladislav Zvelebil pro splnění výstavního záměru postupoval? „Nejdřív jsem se dohodl 
s Hanou Burdychovou z Muzea Podkrkonoší, která mi umožnila vybrat z muzejních sbírek vhodné 
fotografie. Některé záběry bych ze stejných míst, z jakých byly pořízeny, dnes již udělat nemohl. Není 
například k dispozici dostatečný odstup, někde brání ve výhledu stromy a podobně, takže takové 
předlohy nebyly k použití. Potom jsem začal obcházet Trutnov a hledat přesná místa a určovat roční  
i denní dobu záběrů. Často to byla práce až detektivní, když jsem se řídil podle stínů či olistění stromů. 
Vše mi zabralo asi tak rok práce.“ 
 Všechny záběry (tak to hodnotí fotoredaktor Krkonošských novin Aleš Vaníček) jsou 
pořizovány ze stejného místa a přibližně ve stejnou roční dobu jako původní předlohy. Vzhledem 
k používanému kinofilmu však vznikl problém s perspektivou, neboť staří mistři pracovali s velkým 
formátem. Proto jsou některé záběry poskládané např. ze tří až pěti snímků. Každý záběr bylo nutné 
skenovat a pomocí počítačové techniky složit dohromady tak, aby vše odpovídalo fotografické 
předloze staré třeba sto a více let. Výsledné záběry pak byly exponovány na digitálním minilabu. 
Všechny fotografie vznikaly ve studiu Fotogold Milana Lhotáka v Bulharské ulici, kde Vladislav 
Zvelebil pracuje. 



 Výstava „Trutnov 1861-2001“ je velmi poučná pro všechny, které zajímá historický vývoj 
Trutnova. Hodně může dát i žákům a studentům trutnovských škol. Po skončení výstavy přejde 
expozice do stálých sbírek Muzea Podkrkonoší. 
 Připomínkou výstavy bude uvedeným autorem vydaný kalendář na rok 2003  
s 12 srovnávajícími fotografiemi. S pokračováním kalendáře se počítá i pro léta 2004 a další. 
 
Swidnica 
 
 27.8. odsouhlasilo zastupitelstvo města Trutnova uzavření Dohody o vzájemné spolupráci  
při výměně informací o Evropské unii mezi městem Swidnica a jeho družebními městy (Trutnov, 
Biberach an Riss, Police n.M., Kazincbarcika, Nižyn) a dalšími územně správními jednotkami (Rejou 
Swicciaňski, Teudring Diskrit). 
 Uzavření tohoto dokumentu je iniciativou města Swidnica a mělo by napomoci získávání 
finančních prostředků z fondů EU. 
 
Malý a velký železný pes 
 

          
 

           
 
 V rekreačním areálu Dolce se uskutečnil 25.8. sedmý ročník psího triatlonu, který uspořádal 
Hafoland a Dům kultury v Trutnově. Netradiční triatlon v plavání, jízdě na kole a běhu absolvovalo  
19 psů se svými pány. Účastníci byli rozděleni do čtyř kategorií podle výšky psa a věku majitele. 
Hezké počasí jako by chtělo nahradit loňský déšť, který vedl ke zrušení soutěže. Psí vítěze čekala 
odměna – granulové krmení. 
 
 
 
 
 



Nový most u nádraží v provozu 
 

               
 

               
 
 K slavnostnímu zahájení provozu na novém mostě u autobusového nádraží došlo  
29. srpna symbolickým přestřižením pásky starostou města Ivanem Adamcem a ředitelem 
dodavatelské společnosti Dopravní stavby Holding, závod Pardubice, Jaroslavem Štěpánkem. 
 Stavba mostu a jeho propojení s novým kruhovým objezdem u supermarketu Delvita  
a s návaznými komunikacemi patří mezi nejvýznamnější investice města v oblasti dopravní 
infrastruktury. „Most u nádraží byl v plánech 30 let a nikdo z našich předchůdců neměl odvahu se  
do něj pustit. I my jsme si z počátku mysleli, že tak náročná stavba bude neúnosně drahá. Nakonec  
se ale ukázalo, že je v našich silách ji realizovat,“ uvedl při otevření Mgr. Adamec. Stavba přišla město 
přibližně na 32 milionů korun. 
 „Přínos obou nových staveb (mostu a páté okružní křižovatky ve městě) nespočívá jen 
v odvedení dopravy z centra Trutnova. Most a kruhový objezd byly posledními chybějícími články 
základního dopravního systému ve městě, jejichž dokončení nám rovněž umožní postupně rozšířit pěší 
zónu a zklidnit náměstí Republiky,“ uvedl mezi jiným starosta. 
 Starý kamenný Nádražní most zůstává v provozu pro Spojeneckou ulici a parkoviště  
za budovou okresního soudu. Úsek mezi odbočkou do Spojenecké ulice a křižovatkou před Komerční 
bankou bude pro jinou dopravu uzavřen. Horská ulice v úseku před soudní budovou bude sloužit  
pro příjezd k autobusovému nádraží, k Delvitě a na parkoviště před Komerční bankou. 
 Změna trasy se přirozeně dotýká i autobusových linek městské hromadné dopravy čísel 1, 2, 3, 
5 a 8, které začnou jezdit přes nový most od 1.9. V jízdním řádu přibyla autobusová zastávka Vlakové 
nádraží. Obě stávající zastávky u autobusového nádraží před OkÚ a naproti MěÚ budou hromadnou 
dopravou obsluhovány i nadále. 
 



     
 
 Přesun zastávek všech linkových autobusů na parkovišti v místech bývalé tržnice (Šmoulov) 
umožní městu zahájit rekonstrukci městského autobusového nádraží – jeho zastřešení. Autobusy  
se sem vrátí asi za dva měsíce. 
 Řídit provoz, usnadnit řidičům orientaci ve změněném prostředí pomáhali také příslušníci 
dopravní policie. Někteří řidiči chtěli od malého kruhového objezdu před MěÚ pokračovat v jízdě  
ke starému mostu a k vlakovému nádraží. 
 Nejdůležitější změnou na provizorním nádraží (Šmoulov) je snížení počtu stání z 15 na 9. 
Devět nástupišť se plánuje i na zrekonstruovaném nádraží. Nástupní místa mají tradiční označení. 
Autobusy do provizorního nádraží najíždějí ze Spojenecké ulice, vystupovat se bude v Nádražní ulici. 
 
Sociologický průzkum o „divadle“ 
 
 Také byly výsledky sociologického průzkumu o „divadle“, který v květnu provedla brněnská 
firma Augur Consulting. Šlo především o identifikaci absentující vybavenosti a kulturních aktivit 
z pohledu obyvatel, o postoj obyvatel Trutnova k případné výstavbě nového kulturního zařízení – 
divadla, o preferenci vhodné lokality pro umístění tohoto objektu. Osloveno bylo 750 občanů –  
při sběru dat pomáhali studenti obchodní akademie a gymnázia. 
 Divadlo schází 45,2% respondentů, především věkové skupině 30-44 let (48,3%) a 45-53 let 
(51,6%), spíše ženám (46,8%) a vysokoškolákům (58%). Více než tři pětiny (62%) jsou určitě pro 
výstavbu divadla. Více než polovina respondentů (50,6%) se přiklání pro výstavbu v prostoru 
bývalého Šmoulova (34,2% pro lokalitu Na Nivách, 9,7% pro lokalitu firmy Osnado). 
 
Přívalový déšť v Krkonoších 
 
 Přívalový déšť v Krkonoších 31. srpna způsobil velké škody především na horských 
komunikacích. Postižena byla zvláště oblast Malé Úpy a Pomezních bud. Úpa stoupla o dva metry. 
Předběžný odhad škod se pohybuje v desítkách milionů korun. 
 
Matriční události 
 
 V srpnu se v Trutnově narodilo 68 dětí, z toho 18 trutnovských (8 děvčat a 8 chlapců). 
Uzavřeno bylo 31 sňatků, z toho 6 delegovaných odjinud. Zemřelo 38 lidí, z toho 16 spoluobčanů  
(6 mužů a 10 žen). 
 Zlatá svatba proběhla 24.8. v Koncertní síni B. Martinů. Členky komise navštívily při životních 
jubileích 24 spoluobčanů. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Lidí bez práce v srpnu přibylo. Míra nezaměstnanosti v okrese se blíží k devíti procentům – 
činila 8,94%. Celkový počet evidovaných uchazečů o práci se zvýšil o 139 – ovlivnilo to propouštění 
v text. průmyslu a absolventi škol. Celkem se nově evidovalo 651 osob, do zaměstnání nastoupilo 380. 



Trutnovská oblast je na tom v okrese nejhůř – míra nezaměstnanosti přesáhla 10% - v Trutnově samém 
činí 9,81%. V srpnu bylo hlášeno jen 609 volných míst, což je pro region s 60 000 ekonomicky 
aktivních obyvatel málo. Na jedno volné místo připadá devět uchazečů. 
 



Kulturní nabídka na září 
 
Jaká byla kulturní nabídka Radničních listů na září? 
Dům kultury: 
1.-30.9. Výstava fotografií ing. E. Gaislera „Z Trutnova a okolí.“ 
1.9. Trutnovský jarmark na Krakonošově náměstí. 
14.-15.9. Dny evropského dědictví – zpřístupnění památek města. 
15.9. Robby Bubble aneb narozeninová klauniáda – zábavný program na Krakonošově náměstí. 
 

     
 
15.9. VI. Orlicko-Kladský varhanní festival. Zahajovací koncert prof. J.Grubicha z Polska v kostele 
Narození P. Marie. Vstupné 30 Kč. 
21.9. Pes sympaťák. Soutěž o nejsympatičtějšího psa na Jiráskově náměstí. 
26.9. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí. 
26. a 27.9. O statečné princezně Máně (pro MŠ a 1.-4. tř. ZŠ) v kině Vesmír. 
30.9. Una – divoká tanečnice. Cestopisný pořad společnosti Denali v Národním domě. Vstupné  
pro školy 25, pro veřejnost 35 Kč. 
 
Galerie města Trutnova: 
Do 14.9. Svět Miloslava Lhotského (asambláže, plastiky. Grafika, obrazy). 
25.9. – 7.11. Výstava ak. mal. Vladimíra Hanuše. 
 
Muzikantský ráj: 
12.9. Ramblin Rex duo. 19.9. Kaluže. 26.9. Silmaril (trutnovská skupina). 30.9. Klavírní koncert  
Fr. Jirky. Každý pátek hudba k tanci a poslechu. 
 
Ostatní pořadatelé: 
10.9. Buddhismus v moderní době. Společnost Diamantové cesty. Klub Nivy. 
14.9. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub důchodců Nivy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jarmark 
 

           
 

           
 
 Trutnovský jarmark 1. září, pečlivě připravený pracovníky Domu kultury, nebyl jen přehlídkou 
a nabídkou výrobků rukodělné práce, ale přinesl dětem před nástupem do školy i dobrou zábavu. 
Přičinili se o to Ivan Mládek, Václav Faltus, silák Železný Zeton, Malé divadélko Praha, pouliční 
muzika a další. Centrum města v tento den naplno žilo. 
 
Krytý bazén 
 
 Od 2. září je znovu otevřen krytý bazén. Pokud bude i nadále příznivé počasí, zůstane 
přechodně otevřené i letní koupaliště. 
 
Galerie města Trutnova – nový ředitel Aleš Pražan 
 
 Od 1. září převzal Galerii města Trutnova nový ředitel Aleš Pražan, který vystřídal PhDr. Karla 
Shrbeného, jež tu působil šest let. Nyní odchází do důchodu. Pro trutnovskou galerii vykonal 
nepředstavitelně mnoho. 
 Aleš Pražan vystudoval Střední sochařsko-kamenickou školu v Hořicích. Odborné vzdělání  
si rozšířil nástavbovým studiem na tzv. Rudolfinské akademii. Před příchodem do Trutnova pracoval 
na oddělení státní památkové péče při referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Hradci 
Králové. Středem jeho odborného zájmu je především česká výtvarná scéna 20. století. 
 
 
 
 
 
 
 



„Zlatý hasič města Trutnova“ 
 

             
 

             
 
 V neděli 1. září proběhla na hřišti Základní školy V Domcích soutěž o Zlatého hasiče města 
Trutnova. 
 
Debata o lanovce na Sněžku 
 

4. září seznámili představitelé a.s. Lanová dráha Sněžka ve velkém sále trutnovského 
městského úřadu veřejnost s plány na výstavbu lanovky, vybudování sjezdové trati, zasněžování. 
Besedy se zúčastnil také starosta Pece pod Sněžkou Tomáš Paducha. 
 

Od září je v provozu nové klubové zařízení pro mládež Klub End v prvním patře nad prodejnou 
kol na Krakonošově náměstí. „Jsme zaměřeni hlavně na mladé lidi a na pohodu. Chceme se stát oázou 
tolerance, kde se hosté uvolní a nebude je zajímat, jak vypadá jejich soused u vedlejšího stolu,“ uvedl 
provozovatel klubu Martin Hudzi. Nové zařízení je otevřeno denně od osmi hodin ráno – zavírací 
hodina zatím neurčena. Kapacita klubu s živou i reprodukovanou hudbou je 150 míst. Klubový bar, 
vybavený šipkami a stolním fotbalem, nabízí kromě alkoholu i různé energetické nápoje. 
 
Klub seniorů 
  
 Hostem Klubu seniorů 4. září byl také ředitel Základní školy Kpt. Jaroše v Trutnově a člen 
městského zastupitelstva Jiří Paták, který informoval o stavebních problémech školy – její 
rekonstrukce je na programu. 
 
 
 
 
 



Slavnostní otevření nové sportovní haly 
 

           
 

           
 
 S průběhem slavnostního otevření nové sportovní haly při ZŠ Komenského v Trutnově 
referovala v Radničních listech 5. září Ing. Veronika Vášová, oddělení pro styk s veřejností MěÚ. 
 „Ve čtvrtek 5.9.2002 v 17 hodin byla za účasti zástupců města Trutnova, zhotovitelské firmy 
BAK a.s. Trutnov, architektonického ateliéru ATIP a dalších významných hostů slavnostně otevřena 
nová sportovní hala. Symbolického aktu přestřižení pásky ve vstupním vestibulu haly se ujal starosta 
města Mgr. Ivan Adamec, který nové sportovní zázemí oceňuje nejen z pozice manažera města, ale  
i bývalého ředitele této základní školy. Hala splňuje podmínky pro všestranné sportovní vyžití a bude 
sloužit nejen žákům školy, ale i veřejnosti a také trutnovskému basketbalovému oddílu. Zahraniční 
palubovka v nové hale je dnes jedna z nejkvalitnějších v republice, technické parametry – rozměr, 
povrch, odpružení atd. – splňují mezinárodní kritéria FIBA. Vybavení haly je plně elektrizované, 
plochu je v případě potřeby např. možné elektronicky řízeným pohybem sítí rozdělit na několik hřišť. 
 Výstavba haly začleněné do areálu školy byla součástí rozsáhlé investiční akce, která byla 
zahájena v červnu 2000. V jejím rámci je v současnosti dále dokončena rekonstrukce školy a stávající 
tělocvičny, z níž byly vybudovány tělocvičny dvě – jedna gymnastická,  jedna pro míčové hry. 
Zároveň je hotova rekonstrukce zázemí tělocvičny, tedy spojovací kroužek, kde se nachází sportovní  
a rehabilitační středisko. Rozestavěna je nyní školní kuchyně a družina mládeže s plánovaným 
termínem dokončení v lednu 2003. K úplnému dokončení areálu venkovních sportovišť a parkoviště 
sportovní haly by mělo dojít v příštím roce. 
 V rámci stavebních a rekonstrukčních prací na areálu školy město zajistilo i úpravu stávajících 
okolních komunikací. Před školou vznikly nové parkovací plochy pro potřeby školy i veřejnosti, 
komunikace Prokopa Holého před sportovní halou byla rozšířena pro možnost parkování zdejších 
obyvatel. V souvislosti s těmito pracemi byla rozšířena komunikace chodníku do Volanova, který 
lemuje nová opěrná zeď. 
 Čtvrteční odpolední program slavnostního zahájení provozu haly odpovídal významu chvíle, 
kdy škola a veřejnost získaly další moderní příspěvek do fondu sportovního zázemí města. Sled 
perfektních a svižných vystoupení odstartovaly mažoretky z taneční školičky Bonifáce ze Rtyně,  



po nich halu roztleskala Fantazie – dětský pěvecký sbor při trutnovské ZUŠ. Představily se sportovní 
gymnastky z Euroteamu, tanečníci z Bene Dance Art Teamu, Rebels Teamu a CDC Star West. 
Publikum (žáci školy s učiteli, rodiče a oficiální hosté) vidělo také dvě exhibiční ukázky basketbalu, 
který bude na zdejší palubovce častým hostem. Program byl ukončen dětskou zábavou, kterou 
připravila agentura Vosa Miroslava Vosáhla. 
 
Autostyl 
 
 Na předváděcí jízdy a na seznámení s novými modely vozů Škoda pozval zájemce Autostyl 
Trutnov 5.9. od 10 do 17 hodin na pěší zóně. 
 
Komunální volby se blíží 
 
 Na Městský úřad Trutnov, jako příslušný registrační úřad pro obce Trutnov, Hajnice, Jívka, 
Mladé Buky, Pilníkov, Staré Buky, Vlčice a Zlatá Olešnice bylo podáno 50 kandidátních listin. Nyní 
probíhá jejich kontrola – zda mají všechny náležitosti. Jednotlivé volební strany mohou do 53. dne 
před volbami (do pondělí 9.9.) doplňovat kandidátní listiny o další kandidáty a měnit jejich pořadí. 
 O přízeň voličů v Tutnově se budou opět ucházet starosta Adamec (ODS), místostarostka 
Horynová (Sdružení nezávislých), a místostarosta Hendrych (Volba pro město). 
 
Kandidáti na senátora 
 
 Jediným senátorem zvoleným v Královéhradeckém kraji, který na podzim nekandiduje, je 
Vlastimil Šubrt z ODS. Na trutnovské kandidátce jej nahradí starosta Trutnova Ivan Adamec. 
Kandidaturu oznámil i krajský zastupitel ČSSD Pavel Trpák, starosta Pece pod Sněžkou Tomáš 
Paducha z US-DEU a komunistický kandidát Petr Jandera. 
 
 Tibetská vlajka, jejíž vyvěšení je výrazem podpory tibetskému lidu, zavlála 9.3. na stožáru 
MěÚ. Jeden z jeho pracovníků, Luboš Panny, je předsedou klubu Tibetské dogy. Ve Volanově, kde 
bydlí, má fenu tohoto plemene Amandu. 
 
Dny evropského dědictví 
 

            
 



           
 
 Do akce Dny evropského dědictví ve dnech 14. a 15. září se i letos zapojilo také naše město. 
Jsou to dny otevřených dveří kulturních památek. V Trutnově se bude v letošním roce jednat o deset 
míst. Jsou to: 1. Krakonošovo náměstí, kde budou v sobotu 14.9. v 10 hodin slavnostně zahájeny – 
fanfáry, nástup Klubu vojenské historie, projev starosty města, vzpomínkový akt (natírání číslic 
pamětní desky v jihozápadním cípu náměstí na znamení radosti z návratu trutnovských občanů 
z pruského zajetí v roce 1866), slavnostní salvy z historických zbraní. 
 Kulturní program má zahájení v 10.30 hodin – vystoupení trutnovských tanečních souborů, 
ženského pěveckého sboru Chorea corcontica, koncert městské dechové hudby Krakonoška. 
 Historie a zajímavosti centra Trutnova (14.9.) – prohlídka Krakonošova náměstí a jeho okolí 
s průvodcem. Stanoviště průvodce u Krakonošovy kašny, zahájení prohlídky v 11.00, 13.00  
a 15.00 hodin. 
 Robby Bubble aneb Narozeninová klauniáda (15.9.) od 14.00 hodin – zábavný tříhodinový 
program pro děti a širokou veřejnost (klauni, hudební vystoupení, soutěže, zajímavé ceny). 
2. Stará radnice na Krakonošově náměstí – 14.9. od 12.00 do 18.00 hodin, 15.9. od 10.00 do 16 hodin. 
Zpřístupněné vnitřní prostory, prohlídka s průvodcem, výstava kronik, výstava výtvarných prací  
ze soutěže „Dědictví předků“ na téma Památky v místních pověstech. 
 

             
 

             
 



3.  Haasův palác (ZUŠ) 14.9. od 10.00 do 17.00 hodin zpřístupněné vnitřní prostory, prohlídka 
s průvodcem, hudební vystoupení žáků ZUŠ. 
4.  Muzeum Podkrkonoší (14.9. od 10.00 do 17.00 hodin, 15.9. od 10.00 do 16.00 hod.). Zpřístupněné 
vnitřní prostory, prohlídka s průvodcem, výstava fotografií „Trutnov 1861-2001“, stálé expozice 
„Bitva u Trutnova 1866“ (militarie prusko-rakouské války), zpřístupněný depozitář „Poklady 
minulosti.“ 
5. Kostel Narození Panny Marie – 14.9. od 10.00 do 17.00 hodin, 15.9. od 10.00 do 16. hodin. 
Zpřístupněné vnitřní prostory, prohlídka s průvodcem, varhanní koncert M. Matysky a jeho žáků  
14.9. v 11.00 hodin a 15.00 hodin, zahajovací koncert VI. Orlicko-kladského varhanního koncertu 
15.9. od 15.00 hodin. 
6. Galerie města Trutnova 14.9. od 10.00 do 17.00 hodin, 15.9. od 10.00 do 16.00 hodin. Zpřístupněné 
vnitřní prostory, prohlídka s průvodcem, výstavy: plastika, obrazy, grafika Miloslava Lhotského, stálá 
expozice z depozitářů GMT. 
 

     
 
7. Městský park 14. a 15.9. – prohlídka s průvodcem od fontány (14.9. od 10.00  a od 12.00 hodin, 
15.9. od 10.00, 13.00 a 15.00 hodin).  
Program 14.9.: Ďyvadlo Neklid „Tasemnice na kraji města“ od 13.30 hodin, Vokální kvinteto 
Melancholik Band od 14.30 hodin, vystoupení hudební skupiny Ostaš. (Za nepříznivého počasí  
se program uskuteční v Koncertní síni B. Martinů.) 
8. Památník generála Gablenze – 14.9. od 12.00 do 18.00 hodin, 15.9. od 10.00 do 16.00 hodin. 
Zpřístupněné vnitřní prostory – hrobka generála, rozhledna. Výstavka a ukázky historických zbraní 
KVH. Naučná stezka 1866. 
9. Kostel sv. Václava v HSM. 14.9. od 10.00 do 17.00 hodin zpřístupněné vnitřní prostory, prohlídka 
s průvodcem. Program: Musica Antiqua Trutnov, 14.9. od 14.00 do 15.15 hodin. 
10. Dělostřelecká tvrz Stachelberg Babí. 14.9. od 10.00 do 17.00 hodin, 15.9. od 10.00 do 16.00 hodin. 
Zpřístupněné vnitřní prostory tvrze včetně části podzemí, vyzbrojený lehký objekt vzor 37, stálé 
expozice čs. pohraničního opevnění, model pevnostního opevnění Babí, prohlídka s průvodcem. 
Autobusové spojení: 14.9. z TU 10.20 a 13.00 hodin, zpět 11.50, 14.08 a 17.20 hodin, 15.9. z TU 
13.00 a 14.50 hodin, zpět 14.08, 15.40 a 17.20 hodin. (Normální linkový spoj). 
Samostatně vypravený autobus 14. a 15.9.: Poříčí – autobusové nádraží – HSM Zelená louka, U Hřiště, 
Babí v 9.00 a 13.30 hodin, zpět 12.00 a 16.30 hodin. 
 Z projevu starosty Mgr. Adamce při zahájení Dnů evropského dědictví: „Dny evropského 
dědictví jsou významnou celoevropskou poznávací a společenskou akcí, která se koná od roku 1991 
pod záštitou Rady Evropy a k jejím myšlenkám se dnes hlásí 47 zemí Evropské kulturní konvence. 
 Naše město se připojilo k myšlenkám Dnů evropského dědictví v roce 1994 a od té doby 
každoročně zpřístupňuje bezplatně řadu místních památek. Součástí nabídky jsou i památky místního 
významu, které nejsou pro veřejnost běžně otevřeny. 
 Je již samozřejmostí možnost využít autobusovou dopravu na místa některých památek (Poříčí, 
H. St. Město. Stachelberg). Součástí nabídky jsou i tištěné výklady v českém, polském, anglickém  
i německém jazyce. 



  Věřím, že rádi této nabídky využijete a podíváte se tak na místa, která připomínají historii 
našeho města. K tzv. oživení památek jsou součástí naší nabídky doprovodné kulturní programy. 
V letošním roce Vám, bohužel, nemůžeme nabídnout prohlídku Janské kaple, která prodělává stavební 
rekonstrukci.“ 
 Závěrem starosta řekl: „Zastupitelstvo města Trutnova vynakládá každoročně značnou část 
peněz z rozpočtu na údržbu a obnovu historických domů a památek I ostatní majitelé historických 
objektů projevují snahu vrátit svým domům původní vzhled či podobu. Daří se tak postupně vyrovnat 
dluh z doby nedávno minulé, který jsme vůči historickým domům a památkám měli. Věřím, že 
postupnými, ale vytrvalými kroky se povede vrátit všem trutnovským památkám zašlý lesk a slávu. 
 Přeji Vám příjemné a hodnotné kulturní zážitky a přeji Vám, abyste využili naši nabídku  
a nenechali se odradit od návštěvy ani těch nejvzdálenějších míst. Zároveň bych chtěl poděkovat 
vedení Domu kultury za realizaci a program letošních Dnů evropského dědictví.“ 
 Jaká byla návštěvnost jednotlivých památných míst a akcí? Radnice 470 osob, Haasův palác 
90, kostel Narození Panny Marie 590, Muzeum Podkrkonoší 522, Galerie města Trutnova 222, 
městský park 290, Památník gen, Gablenze vč. Naučné stezky roku 1866 435, kostel sv. Václava 59, 
Stachelberg 420, prohlídka Krakonošova námětí 30, slavnostní zahájení (Krakonošovo náměstí) 500, 
Robby Bubble (Krak. nám.) 300. Návštěvnost celkem 3 928 osob. 
 Vystoupení žáků ZUŠ zhlédlo 90 osob, divadelní představení v parku 70, koncert Vokálního 
kvinteta v parku 30, koncert skupiny Ostaš 40, dva koncerty Antiqua muzica 32, dva varhanní 
koncerty 150, koncert Orlicko-kladského varhanního festivalu 130 osob. (Autobus na Stachelberg  
65 zájemců.) 
 Dny evropského dědictví zajišťovalo v Trutnově 16 osob koordinační komise, 30 průvodců 
v jednotlivých památkových lokalitách, 15 organizačních pracovníků (z toho 12 zaměstnanců Domu 
kultury). Účinkujících v doprovodných programech bylo na 200. 
 Zhodnocení průběhu provedla objektivně ředitelka DK Zina Rýgrová. Z něho uvádím: 
Slavnostní zahájení na Krakonošově náměstí se vydařilo (sledovanost i odezvy návštěvníků). V sobotu 
slunce, v neděli déšť, chladno. Nevhodná kulisa pouťových atrakcí a prodejních stánků. Zájem  
o prohlídku náměstí větší než loni. Třeba dořešit přístup do radnice v sobotu dopoledne, kdy sloužila 
jako zázemí pro účinkující. Haasův palác příjemně oživen vystoupením žáků ZUŠ. O expozice MP 
tradiční zájem. Na varhanní koncerty v kostele Narození P. Marie kladné odezvy. Galerie  
bez problémů. Doprovodný program v městském parku (divadlo, dva koncerty) zaujal. Gablenz – stálý 
zájem návštěvníků. Naučná stezka nebyla plně návštěvníky využita. Zájem o kostel sv. Václava menší, 
ač tu hodnotná hudba i památky. Stachelberg zájemce o pevnosti tradičně zaujal. 
 Publicita letošní akce DED byla v rozsahu loňského roku – Radniční listy, Krkonošské noviny, 
MF Dnes, rozhlas. 
 Památky v místních pověstech byly národním tématem DED 2002. Město ve spolupráci 
s Domem kultury Trutnov vyhlásilo výtvarnou soutěž. Jednotlivé práce byly k vidění ve Staré radnici – 
předcházelo tomu ocenění odbornou porotou. 
 
Úspěšní fotografové  
 

Fotografové klubu KDÚ Trutnov se umístili v 31. ročníku fotografické soutěže Ratibořický 
mapový okruh velmi pěkně. Slavnostně byla řada z nich oceněna v polském Klodsku (M. Lhoták,  
M. Zemek, Zd. Kubín, Zb. Šanc). Mezi první desítkou se umístilo šest autorů z Trutnova a Vrchlabí. 
Po konečném hodnocení klubů obsadil KDÚ Trutnov 2. a Fotogold Trutnov 3. místo z 18 účastníků. 
 
Výstava prací obyvatel domovů důchodců 
 
 Ve dnech 16.-18. září probíhala ve vestibulu OkÚ Trutnov výstava prací obyvatel domovů 
důchodců z Trutnova a z dalších deseti míst v regionu. Všechny vystavené práce byly hodny obdivu. 
 
 



Srdíčkový den 
 
 Do akce „Srdíčkový den“ 18. září, sbírky ve prospěch dovybavení nové transplantační jednotky 
ve Fakultní nemocnici Motel v Praze, se i letos zapojily studentky trutnovské SZŠ. Mladí zdravotníci 
nabízeli občanům za příspěvek 20 Kč klipy ve tvaru srdíčka. (Letos šly peníze – vynuceno situací 
povodňové pohromy – výjimečně do dětských zařízení v postižených oblastech.) 
 
Beseda starosty Trutnova se studenty gymnázia 
 

     
 
 18. září se uskutečnila v gymnáziu beseda studentů posledních ročníků se starostou Trutnova 
Mgr. Adamcem. Příznačně byla nazvána „Trutnov na prahu třetího tisíciletí.“ Po úvodním slovu 
starosty o historii, rozvoji a řízení města se studenti brzy osmělili k dotazům. Byl jich bezpočet 
(divadlo, kultura, dálnice, cyklostezky, naučná stezka 1866, Open Air Music Festival, finanční  
situace aj.) a svědčily o zájmu mladých o veřejné dění. 
 
JUDr. T. Paducha v Trutnově 
 
 Kandidát na senátora JUDr. Tomáš Paducha uspořádal 19. září v restaurantu Delta besedu  
na téma „Bude Trutnov opět turistickou branou Krkonoš?“ 
 
Galerie Dračí ulička 
 

     
 
 Už potřetí se změnila chodba trutnovského gymnázia – od 19.9. další výstavou díla Jiřího 
Řeřichy. Jeho obrazy v galerii Dračí ulička zachycují život v jeho veselých i vážných chvílích a vedou 
k zamyšlení spolu s umělcem, který i když překročil padesátku, zůstává ve svých pracích mladým. 
Expozice je v galerii přístupná v době provozu školy od 8 do 16 hodin a potrvá do konce října. 
 K účastníkům vernisáže promluvil kromě dalších i nový ředitel gymnázia Petr Skokan, který 
mimo jiné uvedl: „Především mne výrazně oslovilo nadšení všech lidí, kteří dokázali myšlenku galerie 



Dračí ulička realizovat. Těší mne skutečnost, že se najdou lidé, kteří mají chuť pustit se do nelehkého 
projektu, vkládat do něj vlastní iniciativu, entuziasmus, čas a konec konců i finanční prostředky,  
bez toho, že by si činili nároky na jakoukoliv jinou návratnost svého úsilí, krom radosti, kterou přináší 
sobě a svému okolí další a další realizovanou expozicí.“ 
 (Prvním vystavujícím tady byl Jaroslav Klápště- grafické listy, druhou byla výstava obrazů 
Václava Rozinka.) 
 
Krach společnosti Quantum 
 

         
 
 21.9. překvapily kolemjdoucí rozbité velké výkladní skleněné tabule bývalého hotelu Moskva, 
sídlo trutnovské pobočky zkrachovalé společnosti Quantum. Velké nápisy varující před představiteli 
Quanta z Trutnova se objevily i na zdech a viaduktu v Novodvorské ulici. „Pozor na Šnajdra!“ 
(Rozbitá tabule ještě v listopadu.) 
 
Pes sympaťák 
 

             
 
 21.9. proběhla již podeváté soutěž o nejsympatičtějšího psa, kterou na Jiráskově náměstí 
uspořádal se psím salónem Hafoland Dům kultury Trutnov. Iniciátorem této oblíbené akce je majitel 
Hafolandu ing. Viktor Pecen. 
 I letos měla soutěž pěknou odezvu mezi diváky, kteří dobrovolně přispěli 950 korunami 
trutnovskému útulku pro psy. 
 Nejvíce sympatií získal kříženec Tim, fena německého ovčáka Tereza a australský teriér Jesie. 
Vítězný chundelatý Tim přišel k majiteli před dvěma roky z útulku. 
 
ČČK – pomoc postiženým povodněmi 
 
 Český červený kříž, Oblastní spolek Trutnov, se obrátil na občany s prosbou o pomoc. 
Humanitární sbírka na pomoc lidem postiženým povodněmi stále trvá. Nyní je zapotřebí materiál  
pro vybavení domácnosti. Zejména nábytek, postele, lednice, vařiče, skříně apod. Naše sběrné místo  



u Hypernovy Trutnov je připraveno ve dnech 21.-23. září. 
 Do současné doby ČČK Trutnov vypravil sedm nákladních aut do oblasti Mělníka – do obcí 
Hořín, Brozánky a Zelčín. 
 
Spolek podkrkonošských výtvarníků (výstava) 
 

           
 

           
 
 Spolek podkrkonošských výtvarníků Trutnov připravil 23. září v 17.30 hodin v prostorách Staré 
radnice na Krakonošově náměstí vernisáž prodejní výstavy. Stylově rozmanitá výstava dovede vždy  
na podzim přilákat řadu občanů. Na výstavě nalezneme práce Stanislava Kvarty, Miloše Trýzny, Aleny 
Rodrové, Milana Pejřimovského, Ctibora Košťála, Evy Weberové, Rollanda Hantla, Jiřího Šedy, 
Daniela Macha, Martina Kašpara, Ladislava Kopeckého, Ladislava Kosteleckého, Bohumila Sokola, 
Evy Kešnerové, Zdeny Bočarové, Vladimíra Součka. Expozice bude otevřena do 6. října. 
 Součástí tradičně pestré a zábavné vernisáže byla sbírka pro povodněmi postižené oblasti – 
vynesla téměř pět tisíc korun. 
 
Přečíslování telefonů 
 
 Z 21. na 22. září dojde i v Trutnově k přečíslování telefonních stanic. Všechny dostanou 
devítimístný číselný kód. Mobily přijdou o počáteční nulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veřejné losování před volbami 
 

     
 
 24. září se konalo v malém sále MěÚ veřejné losování pořadí volebních stran na hlasovacím 
lístku pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do územního obvodu pověřeného MěÚ v Trutnově. 
(Šlo o padesát volebních stran.) Vedle 10 subjektů v okresním městě se losování týkalo Hajnice, 
Chvalče, Jívky, Mladých Buků, Pilníkova, Radvanic, Starých Buků a Zlaté Olešnice. 
 
Obrazy, kresby a objekty Vladimíra Hanuše 
 

      
 
 Vernisáže výstavy svých obrazů, kreseb a objektů v Galerii města Trutnova se 24.9. osobně 
zúčastnil výtvarník Vladimír Hanuš. Autora a jeho dílo představil početným účastníkům zahájené 
výstavy nový ředitel galerie Aleš Pražan. „Poprvé jsem se s plátny Vladimíra Hanuše setkal v roce 
1993 na výstavě v Rychnově n. Kn. A jsem rád, že mé tehdejší vysoké mínění o vystavených pracích 
se plně potvrdilo. Autorova tvorba je dnes řadou historiků a galeristů přirovnávána ke tvorbě Šímy, 
Kupky či Kandinského…“ 
 „V dobách svých studií na rychnovském gymnáziu se autor věnoval také létání na větroni  
a při pohledu na prezentovaná díla lze předpokládat, že právě zkušenosti a zážitky z létání výrazně 
ovlivnily jeho tvorbu. Vnímání vzdušných proudů a energií volného prostoru, vznášení se nad určitým 
místem v krajině, spojené s pocitem štěstí a poznání, se staly tématem jeho prací. V díle převládá 
prvek vnitřních pocitů a osobitého vnímání prostoru, který nás obklopuje. Krajiny a míst, ve kterých 
všichni žijeme…“ 
 Na výstavě najdeme řadu prací, které jsou v tvorbě Hanuše přelomové. Výstava potrvá  
do 31. října. 
 
 V druhé polovině září už přicházejí chladnější dny s průměrnou denní teplotou kolem  
10 stupňů Celsia. Topná sezóna začíná. 
 
 
 



Klub seniorů 
 

     
 
 Klub seniorů se 25.9. sešel výjimečně ve velkém sále MěÚ. O exekucích zajímavě vyprávěl  
a dotazy zodpovídal JUDr. Arnošt Hofman. Dalším hostem byl ředitel Městského bytového podniku 
Ing. Jan Karpíšek. V Klubu seniorů se lidé dozvědí mnoho zajímavého. Proto by účast občanů měla 
být větší. 
 
Finanční pomoc Trutnova obcím postiženým povodní 
 
 26.9. doporučila RM zastupitelům města schválit dar ve výši 50 000 Kč pro obce postižené 
záplavami. Jsou to Majdalena s 518 obyvateli s odhadovanou škodou 38 mil. Kč, Tuhaň s 547 obyv.  
a škodou 55 mil. Kč a Putim se 450 obyv. a škodou 37 mil. Kč. 
 Již dříve bylo 100 000 Kč poskytnuto městu Mělník. K 20.9. činil výtěžek veřejné sbírky 
v Trutnově 293 148 Kč. 
 
Běh Terryho Foxe 
 

     
 
 Po dlouhé nejistotě, zda někdo převezme po OkÚ organizaci Běhu Terryho Foxe, se toho ujala 
trutnovská Základní škola V Domcích. A úspěšně, i když počasí příliš nepřálo. Na startu 2,5 km 
dlouhé trasy, která vedla po Horské ulici k poště, dále po Promenádě k Šestidomí, Strojnickou ulicí  
do Tkalcovské a zpět k OkÚ, se postavilo 1 180 účastníků. Z ostatních trutnovských škol už byla ale 
účast slabá. Kladem i letošního Běhu byly dobrovolné příspěvky na výzkum rakoviny v ČR. 
 V roce 2003 se počítá s uskutečněním této humanitární akce už v květnu. 
 
Cirkus Berousek 
 
 26. září byl poslední den několikadenního hostování cirkusu Berousek v Trutnově, v H. St. 
Městě. Hodnotný program (vysoká jezdecká škola), 90 zvířat stále má své obdivovatele mezi malými  
i velkými. 



 
Havárie hlavního zásobního řadu vodojemu (12.20 hodin)
 

26. září postihla část Trutnova záplava vody řinoucí se od školy Kpt. Jaroše. Valila se  
přes křižovatku ulicí Na Struze do Polské ulice v popoledni. 

 
Nové sportovně - zábavní centrum 

 
28. září bylo v Poříčí 530 (bývalá Kara) otevřeno za účasti starosty Trutnova sportovně-zábavní 

centrum Olymp. Nabízí 10 bowlingových drah, 2 kuželkářské dráhy, motokárovou dráhu, kulečníky, 
šipky, nevýherní automaty, velkoplošnou projekci. Otevřeno je denně od 11 hodin. Restaurace nabízí 
polední menu za 55 Kč. 
 
Dotazník pro zjištění rozsahu a kvality sociálních služeb 
 
 30. září schválilo ZM Koncepci přípravy komunitního plánu rozvoje sociálních služeb  
na úrovni města Trutnova, obce II. typu. 
 Nedílnou součástí přípravy ke zpracování tohoto plánu je i zjištění názoru veřejnosti  
na současný stav a úroveň zajištění sociálních služeb na území města a zahrnutí potřeb potenciálních 
příjemců sociálních služeb. 
 Dotazník k anonymnímu zjištění rozsahu a kvality sociálních služeb zveřejnily zářijové 
Radniční listy. 
 
Starosta Mgr. Ivan Adamec k ukončení funkčního období 
 
 V zářijových Radničních listech se obrátil trutnovský starosta Mgr. Ivan Adamec na trutnovské 
občany následujícím sdělením: 
 „S volbami ve dnech 1. a 2. listopadu skončí funkční období dosavadního zastupitelstva města. 
Končí také mandát stávající rady města a volbou nové rady na prvním zasedání zastupitelstva města 
skončí funkční období také pro mne, pro jeho starostu. 
 Pokládám za svou povinnost při této příležitosti poděkovat všem, kteří mně po celé čtyři roky 
pomáhali při výkonu této funkce. Bez podpory spolupracovníků z řad zastupitelstva či rady města, 
městského úřadu, všech městských organizací a zejména bez podpory a důvěry řady trutnovských 
občanů by nebylo možné tuto funkci vykonávat. Obzvláště bych chtěl poděkovat svým zástupcům  
a tajemníkovi, protože se nám dohromady podařilo vytvořit výkonný vedoucí pracovní tým 
s konkrétními mezilidskými vztahy. 
 I přes rozpačitý začátek volebního období v roce 1998, který byl charakteristický složitou 
volbou vedení města, považuji následující čtyři roky pro rozvoj našeho města vcelku za šťastné. 
Trutnov se změnil, zmizel rozdíl mezi pohraničím a vnitrozemím. Množství investičních prostředků, 
vložených do majetku města, přesáhlo hranici miliardy dvou set milionů korun. I přes tyto, na místní 
poměry ohromné investice, je zadlužení města nepatrné a stav městských financí je na mnohem lepší 
úrovni oproti minulému volebnímu období. 
 Změnilo se mnohé a záleží jen na každém z nás, jak se s tímto faktem porovnáme. Jistě máme 
každý z nás odlišný názor na stav věcí, ale tak už to v životě je, tak už to v životě chodí. Jsem, rád,  
že dnes můžeme své názory svobodně projevit a nakonec i volby jsou jedním z prostředků projevů 
občanské společnosti. 
 Vážení trutnovští spoluobčané, stávající vedení města se rozhodlo v následujících komunálních 
volbách pokusit obhájit své pozice. Budeme se tedy ucházet o Vaši přízeň i v nastávajícím volebním 
období. Přeji nově zvolenému zastupitelstvu, aby se mu práce dařila. Nově zvoleným představitelům 
přeji mnoho úspěchů v jejich nelehké a v řadě případů i nevděčné práci. 
 Nám všem, trutnovským občanům přeji, aby se nám v našem krásném Trutnově dobře žilo.“ 



 K poděkování a přání pana starosty se připojila místostarostka Hana Horynová a místostarosta 
Tomáš Hendrych. Oba přejí Trutnovu, aby dále rostl do krásy a ke spokojenosti všech lidí, kteří 
v našem městě žijí nebo jej navštěvují. 
 
Matriční události 
 
 V září se v Trutnově narodilo 59 dětí, z toho 17 trutnovských (9 chlapců a 8 děvčat). Bylo 
uzavřeno 28 sňatků, z toho 6 delegovaných a 2 sňatky církevní. Zemřelo 42 lidí. Z toho  
22 spoluobčanů (10 mužů a 12 žen). Členky Komise pro občanské záležitosti navštívily při životních 
jubileích 18 trutnovských občanů s kytičkou a dárkem. 
 
Nezaměstnanost 
 
 K 30.9. činila nezaměstnanost v okrese Trutnov 9,1% - 5 481 osob, z toho v oblasti Trutnov 
10,21% - 3 558 osob. Z celkového počtu uchazečů o práci tvořili dělníci 55,5% - 3 044. V září se nově 
evidovalo 891 občanů. Do zaměstnání nově nastoupilo 552 uchazečů. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 2 615 uchazečům o zaměstnání, tj. 47,7% z jejich 
celkového počtu. Od počátku roku bylo na hmotném zabezpečení vyplaceno 65 231 000 Kč.  
Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 41 uchazečů. Do rekvalifikace bylo zařazeno  
99 uchazečů. odb. praxe byla zabezpečena pro 24 absolventů SŠ a VŠ. 
 V Trutnově samém činil počet nezaměstnaných 1 601 z 16 421 ekonomicky aktivních obyvatel. 
Míra nezaměstnanosti byla 9,75%. 
 



Kulturní nabídka RL 
 
 Kam v Trutnově za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti nabízejí Radniční listy 
z konce září. 
Dům kultury: 
2.-14.10. Trutnovský podzim – 22. slavnosti komorní hudby 
7.10. Akademie třetího věku. PhDr.Nesejl: Česká kultura v meziválečném období. Nár. dům. Pořádá 
ČČK a DK. 
12.10. Drakiáda na Červeném kopci. 
13.10. Na cestě duchů. Divadelní předplatné. ND. Vstupné 130 Kč. 
17.10. Iva Bittová + Čikori. ND, vstupné 165 Kč. 
21.10. Tradice a zvyky. Pořad pro MŠ a 1. st. ZŠ. 25 Kč. 
21.10. Akademie třetího věku. Prof. Zd. Trnka: Karel Čapek-novinář. Ve 14.30 hod. 
21.10. Pavel Novák – Neřesti a ctnosti. Koncert v Nár. domě. Vstupné 90 Kč. 
22.10. Co je to písnička. Pořad pro 2. st. ZŠ. ND. Vstupné 25 Kč. 
24.10. Módní přehlídka. ND. Vstupné 70 Kč. 
27.10. Kočičiny kocoura Damiána. Sedmikráska-cyklus pohádek. Kino Vesmír, 20, 30 Kč. 
28.10. Slavnostní odpoledne. Vzpomínka na 28. říjen 1918. Koncert Krakonošsky. 
21.10. až 30.11. Výstava fotografií Oldřicha  Jenky v kině Vesmír. 
Muzikantský ráj. 
10.10. Silmaril 16.10. Teachers and Doctors. 24.10. Pádlo (country skupina z Pardubic). 31.10. Petr 
Římský, zpěvák a herec. Každý pátek a sobota hudba z Ráje. 
Ostatní pořadatelé. 
4.10. Jak se věci mají. Přednáší T. Uchto. Pořádá Společnost Diamantové cesty. Kult. klub Nivy. 
Do 6.10. Výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků. 
5.10. oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub filatelistů. KD Nivy. 
12.10. Trutnovské božínky. Komponovaný večer divadla ve Voletinách (jeho obnovení). Pořadatel: 
Ďyvadlo Neklid. Hospoda Voletiny. Vstupné 50 Kč. 
23.10. I. Žákovské vystoupení. ZUŠ, sál ZUŠ. 
Do 7.11. Kresby, objekty, obrazy ak. mal. Vladimíra Hanuše. Galerie města Trutnova. 
Od 30.9. pokračuje v říjnu cyklus přednášek MUDr. Jaroslava Špeldy. ND. 
 
Dům dětí a mládeže nabízí. Kurzy „počítačové gramotnosti“ od 23.10. do 18.12. Cena 1 200 Kč. Dále: 
Balanční cvičení pro ženy – zahájení 11.10. ve 4. ZŠ. Ve dnech 15.-17.11. výuka cloggingu (zlidovělý 
country step) v sále 4. ZŠ. 
 
Dvoračka Music Pub: 5.10. M. Ch. Band-koncert. Strange people. 12.10. Bicí komando Fru-Fru 
Serions. 19.10. Red Hot Chili Pepers revival. 25. a 26.10. Tribo Tattoo weekend –  
1. ročník party tetovacího salónu Tribo Praha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klub zdraví 
 

                   
 
 Klub zdraví Trutnov ve spolupráci se společností Život a zdraví, Country Life a církví 
Adventistů sedmého dne připravil na 1.-3.10. akce Stan zdraví na Krakonošově náměstí, přednášky 
v malém sále MěÚ – vždy od 10 do 16 hodin. 1. Výstavka zdravotní literatury, informace o zdravém 
životním stylu. 2. Představení méně známých potravin – jejich význam pro lidský organismus, jejich 
úprava. 3. Měření krevního tlaku, tuku, glykémie, stanovení ideální hmotnosti za účasti lékaře. 
 V malém sále měÚ se uskuteční přednášky lékařů s besedou. 
 
Krach společnosti Quantum 
 

         
 
 Akce proti trutnovskému představiteli společnosti Quantum Šnajdrovi pokračují. Už dvakrát 
(27.9. a 1.10.) anonymní telefonát o uložení bomby v sídle společnosti (býv. Moskva), sprejové 
nastříkání čelní strany této budovy jeho jménem, opakovaně proříznuté pneumatiky podnikatelova 
auta, škoda na rozbitých výlohách bývalého hotelu činí 180 000 Kč. 
 
Trutnovský podzim 
 

              
 



                 
 
 Ve dnech 2.-14. října se uskutečnil již 22. ročník slavnostní komorní hudby. Jeho pořadateli 
jsou Dům kultury a Nadace Bohuslava Martinů pod záštitou města Trutnova. 
 Na prvním koncertě 2.10. v 19.30 hodin v Koncertní síni B. Martinů vystoupí houslista 
Bohuslav Matoušek a klavírista Petr Adamec. Na programu je W.A.Mozart – Sonáta G dur, KV 301. 
B. Martinů – Sonáta č. 3 pro housle a klavír. César Franck – Sonáta A dur. Patronem koncertu je 
Siemens, s.r.o.,a Tyco, s.r.o. 
4. října vystoupí Irena Honkalová, soprán, Jaroslav Šaroun, klavír. Program: B. Martinů – Nové 
slovenské písně. Písničky na jednu stránku. Dvě písně na slova negerské poezie. Čtyři písně na slova 
české lidové poezie. Vítězslava Kaprálová – Sbohem a šáteček. Gabriel Furé – Aprés un réves, op.8, 
č.1. En sourdine, op. 57, č.2 Antumne, op.18, č.3. Claudie Debussy – Airettes Oubliées. Fétes 
Galantes. Francois Poulenc – Romances. Součástí programu je film Martinů a Paříž. Patronem 
koncertu je Kasper KOVO, s.r.o. (Dvě dopolední představení pro SŠ.) 
6. října nabídne koncert Kvarteta Apollon (Pavel Kudelásek, 1. housle, Radek Křižanovský, 2. housle, 
Pavel Cipry, viola, Pavel Verner, violoncello). Program: F.X.Richter – Smyčcový kvartet C dur, op.5. 
G.Puccini – Smyčcový kvartet „Chryzantémy.“ B. Martinů – Smyčcový kvartet č.2. Oliver Nelson – 
Stoleu Moments. Leopard Bernstein – Cool. Dizzy Gillespie – A Night in Tunisia. Pat Metteny – Jaro. 
Patronem koncertu ZPA CZ, s.r.o. 
8. října vystoupí v programu „Martinů a jazz“ Jiří Hlaváč, klarinet a průvodní slovo. Barock jazz 
kvintet. Jiří Hlaváč – Largo. Jízda králů II. Eugene Bozza – Adagio. Petr Kořínek – Cronica Domus 
Sarensis. B. Martinů – Sonatina pro klarinet a klavír. Woody Herman – Golden Šediny. Thelonious 
Monck – Blue Monk. Patronem koncertu Společnost Horní Labe, a.s. 
11.10. je na pořadu klavírní recitál Frant. Malého – W.A.Mozart, Sonáta B dur, KV 333.  
L. van Beethoven – Sonáta c moll, op.13. B. Martinů – Etudy a polky. Fryderyk Chopin – Sonáta  
b moll, op.35. Patronem koncertu Infineon, s.r.o. 
14.10. vystoupí na závěrečném koncertu Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Jaques-Francis 
Manzone a sólistou Danielem Veisem, violoncello. Program: Antonín Rejcha – Ouvertura D dur.  
B. Martinů – Sonata da kamera pro violoncello a komorní orchestr. Felix Mendelssohn-Bartholdy – 
Symfonie č .4 A dur, op.90 „Italská.“ Patronem koncertu SKIP HARDWARE, s.r.o. 
 Letos bude vernisáží při zahajovacím koncertu otevřena expozice fotografií Ivana Knotka 
Zastavení času. Patronem výstavy je Siemens a Tyco. 
 Vkusně provedený katalog (vydal DK, prodává se za 25 Kč) informuje podrobně a zasvěceně  
o umělcích, kteří na festivalu vystoupí. 
 Slavnosti komorní hudby byly i letos úspěšné – posluchači i hudební odborníci jsou spokojeni. 
Dramaturgie programu byla trochu pozměněna. „Pokusili jsme se například propojit hudbu s filmem 
Martinů a Paříž.“ Teprve po promítnutí jedné z jeho části následoval recitál Ireny Koukalové, 
tématicky věnovaný pobytu skladatele ve Francii,“ uvedla ředitelka DK. Návštěvnost festivalu byla 
uspokojující – skoro vždy vyprodaný sál. 



 „Ve festivalu úzce zaměřeném na komorní hudbu se objevily jazzové prvky. Bylo to zajímavé 
oživení.“ S jazzem byl propojen i koncert kvarteta Apollon. Účast mladých na festivalu potěšila. 
 V budoucnu chtějí pořadatelé festivalu v přiměřených inovacích pokračovat. Podle ředitelky 
DK lze uvažovat i o propojení hudby s divadlem. „V minulosti jsme zařazovali balet, což bylo úspěšné 
a muziku to lidem přiblížilo možná víc než samotný koncert.“ 
 Cenu Společnosti Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci jeho díla převzala 4. října  
při koncertu Trutnovského podzimu Irena Koukalová. 
 
Zkouška poplachových zařízení 
 
 Akustická zkouška poplachových sirén v královéhradeckém kraji proběhla 2. října  
ve 12.00 hodin. 
 
ZD Volanov (brambory) 
 
 Letošní úroda brambor je asi o jednu pětinu vyšší. Radost zemědělcům obecně kazí nákaza 
hniloby a škůdců. Výše položené oblasti jsou však toho ušetřeny. Potvrdil to předseda zemědělského 
družstva Volanov Karel Špína – letos tu sklízeli pětapadesátihektarovou plochu. „Výnosy a kvalita 
jsou vyšší než vloni, kdy se nám pro nepříznivé počasí nepodařilo sklidit celou plochu brambor.“ 
 S prodejem brambor ve Volanově družstevníci nespěchají – mají dostatečnou skladovací 
kapacitu pro celou úrodu. Větší odbyt plánují v zimě, kdy ceny brambor stoupnou a přinesou družstvu 
potřebný zisk při ztrátách na ostatních plodinách. 
 
Rytířská skupina Traken 
 

     
 
 Od 4. do 6. října ožije areál Bojiště třemi představeními velkého středověkého rytířského 
turnaje na koních skupiny Traken z Podlužan na Nymbursku. V Trutnově byli už před dvěma lety  
a byla to už tenkrát pro město zajímavá událost. Maskotem skupiny je i letos velbloudice Landiša. 
 Při turnaji bojují členové skupiny Traken dřevci, kterými se snaží v souboji vyhodit protivníka 
ze sedla. Představení rytířů není však omezeno jen tím. Doprovodný program zahrnuje i lukostřelbu, 
fotografování na koních aj. 
 Úvodem svých vystoupení na Bojišti projdou rytíři průvodem městem a sejdou se 
s představiteli Trutnova před Starou radnicí. 
 
 
 
 
 
 
 



Music Pub Dvoračka 
 

             
 

             
 
 Mezi společenská zařízení, která svou činností obohacují hudební život Trutnova, patří agilní 
Music Pub Dvoračka. Irisech Dew, Phil Shocafeld, Walking Diech, Visací zámek. 
 
Trutnov – toulky minulostí a současností 
 

               
 
 Pracovníci Státního okresního archivu v Trutnově připravili spolu s nakladatelstvím Altair 
10.10. setkání s pozvanými hosty nad novou publikací „Trutnov-toulky minulostí a současností  
ve fotografii.“ Ta zachycuje proměny Trutnova za posledních 130 let porovnáním současného 
barevného zachycení historicky památného místa s dobovými černobílými fotografiemi. 
 Publikaci připravili Růžena Řezníčková a Jaroslav Řezníček (grafika) za odb. spolupráce 
Luďka Jiráska a Romana Rejla. Autorem většiny barevných záběrů je Bohuslav Tošovský, černobílé 
fotografie převážně z okresního archivu. Mapu zhotovil Jan Slovík. Kromě českého textu je kniha 
opatřena i analytickým a polským textem. (Cena publikace 198 Kč.) 
 Uvedená publikace užitečně zaplňuje mezeru na trhu v nabídce publikací o Trutnově. 
 



Sebevražda 
 

5. října časně ráno se smrtelně postřelil na Slovanském náměstí šestadvacetiletý mladík. 
Kamerový systém sice rychle informoval městskou policii, žel, nepomohl zabránit úmrtí mladého 
člověka po převozu do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 
 
Městská knihovna 
 

     
 
 Také trutnovská městská knihovna se letos připojila k celostátní akci „Týden knihoven“  
od 7. do 12. října s řadou výhod pro čtenáře i nečtenáře. (Zvýhodněné služby.) 
 
Pomoc postiženým povodněmi 
 
 Začátkem října dále docházejí příspěvky postiženým povodněmi. Pořadatelé Open Air Music 
Festivalu poslali na 120 000 Kč obcím Putim na Písecku, Tuhaň na Mělnicku a Majdalena  
na Jindřichohradecku. Těmto obcím poslal Trutnov celkem 600 000 Kč (450 000 Kč ze sbírky  
a 150 000 Kč z rozpočtu města). 
 
Volební kampaň se rozjíždí (počátek října) 
 

     
 
 Kampaň pro senátní a komunální volby se rozjíždí už naplno. Plakátovací plochy zaplňují 
portréty kandidátů a programy jednotlivých stran a sdružení. Část svých stránek uvolnily i Krkonošské 
noviny. Do Senátu kandiduje za ODS ve volebním obvodě Trutnov 42 letý starosta Trutnova  
Mgr. Ivan Adamec. Ten kandiduje i do městského zastupitelstva.  
„S komunální politikou nechci skončit. Je to práce, kterou mám rád a vím, že v ní chci a mohu ještě 
hodně dokázat,“ uvádí. 
 
 



„Týden knihoven“ 
 
 V „Týdnu knihoven“ se v městské knihovně zaregistrovalo více než 300 čtenářů. „Nejvíce 
rušno bylo v dětském oddělení, kde přibylo 150 nových čtenářů. Obrovský zájem byl především  
o besedy, kterých se tu uskutečnilo osm,“ uvedla pracovnice MK Jitka Jaklová. Školní pomůcky 
zajímavě zpracované rozdával dětem přímo v knihovně soukromý vydavatel učebnic Miroslav Volný. 
 
Integrované obce 
 
 Trutnovské městské zastupitelstvo, jemuž koncem října končí volební období, bude moci 
předat, soudí právem v Krkonošských novinách 10.10. místostarostka Ing. Horynová a Ing. Vokatý, 
předseda Komise pro výstavbu a rozvoj města, občanům pěkné město. 
 Dá se říci, že Trutnov za poslední čtyři roky rozkvetl do krásy – investovaných 1,2 miliardy 
korun je tu vidět. Je to téměř dvojnásobek proti předchozímu volebnímu období – přitom dotace  
ze státního rozpočtu tvořily jen čtvrtinu této částky. 
 Město investovalo především do dopravní infrastruktury. Rekonstruovaly se hlavní tahy 
městem, vybudovaly dva nové mosty, kruhové objezdy, zřídila nová parkoviště v centru i na sídlištích, 
zahájena byla rekonstrukce autobusového nádraží. 
 Hodně prostředků se vynaložilo na rekonstrukce škol, mateřských škol a školních jídelen.  
Na opravu ZŠ Komenského 220 milionů korun. Opravovaly se bytové domy, byla vybudována 
technická infrastruktura pro výstavbu bytů na Zelené louce. Do sport. zařízení se vkládá ročně  
10 milionů. Rekonstruuje se zimní stadion (provedeno), dokončeno letní koupaliště, nákladem  
90 mil. Kč probíhá výstavba oboustranné tribuny na sport. stadionu. Byly vybudovány m.j. i nové 
cyklotrasy. 
 Nezapomínalo se na kulturní památky, byla vybudována naučná stezka 1866. Trutnovský 
hřbitov je v pořádku, působí důstojně. Hodně se dbá na čistotu města, likvidaci odpadu, na údržbu 
veřejné zeleně. 
 I v integrovaných obcích se investuje – ročně asi milion korun – opravují se tu komunikace, 
kaple, hřiště pro děti a mládež. 
 Ani kulturní zařízení nebyla opomíjena. Rekonstruováno bylo technologické vybavení kina, 
Národní dům dostal novou fasádu, rekonstruuje se i uvnitř. V řešení je i otázka nového víceúčelového 
centra – divadlo Trutnovu chybí. Sociologický průzkum má zodpovědět otázky, kde a jak velké bude 
nové kulturní zařízení. 
 Nové zastupitelstvo čekají náročné úkoly: upevnit ekonomiku města, snižovat jeho zadluženost, 
rozšířit investiční možnosti, pokračovat v úsilí o zřízení dálnice D 11 – ta je předpokladem dalšího 
rozvoje Trutnova. 
 
Open univerzity 
 
 Manažerské studium na Open univerzity je významné pro širokou oblast manažerských vztahů, 
řízení svého času, vztahu se zákazníky, sestavování rozpočtu. Podrobnější seznámení s Open 
univerzitou, s jejími studijními materiály včetně krátkých exkursů do jednotlivých předmětů nabízí 
pozvání do malého sálu MěÚ 11. září v době od 14 do 18 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČR a EU (městská knihovna) 
 

             
 
 Na 11.10. připravila městská knihovna besedu s Mgr. Vítem z Regionálního evropského 
informačního střediska v Hradci Králové na téma: „Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU.“ 
 
Ocenění SZŠ za etickou činnost 
 
 Ocenění Nadačního fondu Josefa Luxe za program etické výchovy bylo v říjnu uděleno SZŠ 
v Trutnově. Běžnou součástí výchovy tu je dobrovolná účast na humanitárních akcích. Sbírkách,  
na organizaci programu pro seniory, dlouhodobě nemocné nebo dětské pacienty trutnovské nemocnice, 
úzká spolupráce s ČČK v Trutnově 
 
„Senát šou 2002“ (MUDr. P.Trpák) 
 

             
 
 MUDr. Pavel Trpák, kandidát ČSSD do Senátu ČR pozval občany na setkání s názvem „Senát 
šou 2002“ na Krakonošově náměstí 13. října. V programu vystoupí hudební skupiny, je připraveno 
občerstvení pro malé i velké, zábava pro celou rodinu, přehlídka historických vozidel, pro děti soutěže 
s odměnami. (Účastníkem setkání ministr průmyslu Jiří Rusnok.) 
 
Kandidát na senátora Tomáš Paducha 
 
 Kandidát na senátora Tomáš Paducha (US-DEU) si přizval na setkání v hotelu Adam ministra 
pro místní rozvoj Pavla Němce. Beseda byla zaměřena na rozvoj cestovního ruchu v Krkonoších. 
 
 
 
 
 



Drakiáda 
 

               
 
 Počasí (silný vítr) napomohlo soutěžnímu pouštění draků 12. října na Červeném kopci. 
Drakiáda probíhala letos už potřetí – počet účastníků opět stoupl (35). Soutěž dobře zorganizoval Dům 
kultury. 
 
Klub filatelistů (aukce známek v Moby Dicku) 
 

     
 
 Přes 1 600 položek bylo vydraženo při aukci známek trutnovského Klubu filatelistů.  
K prodeji bylo nabídnuto 2 300 známek. Na prosinec je připravena dražba 3 500 pohlednic. 
 
Velká cena města Trutnova v plavání 
 
 Velká cena města Trutnova v plavání proběhla už poosmnácté v krytém bazénu ve dnech  
12. a 13. října. 
 Vynikající výkon podal na 200 m volným způsobem vicemistr světa Květoslav Svoboda, který 
časem 1:48,11 minuty překonal o dvě vteřiny svůj rekord z loňské Velké ceny Trutnova. V ženském 
závodě byla nejlepší Jana Myšková časem 2:02,80. trutnovský plavec Jiří Kroužek doplaval čtvrtý. 
 Dopoledne 12.10. se uskutečnil III. ročník plaveckých závodů pro postižené děti a mládež 
dětských domovů, stacionářů a ústavů ve spolupráci se Společností Duha. 
 Závod, který dobře připravil oddíl plavání TJ Lokomotiva Trutnov, slavnostně zahájil 
trutnovský starosta Mgr. Adamec za účasti více než 300 plavců. 
  
Ďyvadlo Neklid ve Voletinách 
 
 Za finančního přispění města a 300 vynaložených brigádnických hodin si upravili členové 
Ďyvadlo Neklid ve Voletinách prostory starého sálu a jeviště místní restaurace. 12. října se tu 
představili premiérou hry Tasemnice na kraji města. 



 „Polovina 180 tisícové dotace byla použita na zateplení a úpravu sálu, na úpravu stropní části, 
na vodo a elektrorozvody,“ uvedl vedoucí souboru Petr Vanžura, který usiluje navázat na dřívější 
divadelní činnost v obci. „Chtěli bychom začít jezdit, máme kontakty na jiná amatérská divadla v kraji, 
chtěli bychom pořádat výměnná představení. Protože divadlo v Trutnově zatím není, měla by naše 
scéna tuto mezeru vyplnit. Doufáme, že si lidé zvyknou do Voletin chodit.“ 
 Voletinští ochotníci zkouší každý čtvrtek večer. Mají plnou podporu radnice – její představitelé 
první zhlédli uvedené představení. 
 
Beseda s I. Adamcem (ODS) 
 

             
 
 Veřejná beseda s Ivanem Adamcem, který kandiduje na senátora a starostu Trutnova,  
se uskutečnila 15. října v 19 hodin v Bowling clubu v centru Pasáž. 
 
“Bílá pastelka“ (dívky SZŠ) 
 
 15. října jsme potkávali v trutnovských ulicích dvojice studentů SZŠ při provádění charitativní 
sbírky Bílá pastelka. Celkem 250 pastelek nabídly občanům města za příspěvek 20 Kč. Finanční 
výtěžek z Trutnova i celé ČR bude použit na pomoc nevidomým a slabozrakým. 
 
Klub seniorů 
 

     
 
 Na schůzi Klubu seniorů 16.10. je naplánováno hodnocení činnosti města za poslední čtyři 
roky. Je pozváno vedení města a tajemník. Schůze se nemůže zúčastnit starosta (jinak pilně chodí) 
Adamec – v tento den je účastníkem setkání s prezidentem na Pražském hradě. 
 
Informace k volbám  
 
 Informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR a k volbám do zastupitelstva města Trutnova 
zveřejnily Radniční listy 16.10. v mimořádném vydání. 25. a 26. října 1. kolo voleb do Senátu PČR 



(pátek a sobota), 1. a 2. listopadu volby do Zastupitelstva města Trutnova a 2. kolo voleb do Senátu 
PČR. 
 Městské noviny informují o způsobu hlasování, o volebních místnostech – 36 okrsků,  
o prokazování totožnosti, o hlasování do přenosné schránky, o hlasovacím lístku. 
 
 17. října zveřejnil DDM v Trutnově nabídku pomoci dětem s poruchami učení, chování a lehké 
mentální dysfunkce. Na první schůzku se mohou dostavit s rodiči 7. listopadu v DDM. 
 
Krakonoška v Senici 
 
 18. října koncertovala úspěšně trutnovská Krakonoška v družební Senici. Přijela sem s ní  
i trutnovská místostarostka Ing. Horynová – vyřídila srdečné pozdravy Trutnova a popřála všem 
obyvatelům Senice, zvláště těm starším (návštěva se uskutečnila právě v Měsíci úcty ke stáří) hodně 
zdraví a pohody. 
 Slovenské partnerské město Senica přátelsky spojuje s Trutnovem Dohoda o vzájemné 
spolupráci. Ta byla podepsána před čtyřmi lety 11.11.1998. 
 
Soutěž o titul královny věnných měst 
 
 Devět vybraných dívek, reprezentujících devět královských věnných měst, soutěžilo 19. října  
o titul královny těchto měst. Letos probíhala soutěž v Chrudimi. Trutnov zastupovala Michaela 
Vetterlová, kterou do soutěže připravoval Dům kultury – všech čtyř úkolů (představit se v dobovém 
krajovém oblečení - renesance, určit zajímavý historický předmět – louskáček na ořechy, vystoupit  
ve zvolené historické postavě z filmu – Amélie z Montmartru, prokázat šikovnost s podlouhlými 
nafouknutými balonky – Michaela z nich dokázala „ukroutit“ královskou korunu. 
 Letošní vítězkou se stala Kristýna Šindlerová z Hradce Králové, které předala korunku 
královny věnných měst loňská vítězka Jana Baťková z Trutnova. 
 
MŠ v Gorkého ul. 
 
 Od 21.10. proběhl v mateřské škole v Gorkého ulici týden otevřených dveří u příležitosti  
40. výročí svého založení. Ředitelkou tu je Zdislava Zelená, která se slavnostním projevem ocenila 
pomoc města a sponzorů – ve školce je bazén, sauna, pěkně upravené a vybavené interiéry. „Nyní 
začínáme pracovat podle rámcového programu předškolního vzděláváním, prezentujeme se při akcích 
pořádaných městem a zúčastňujeme se výtvarných, recitačních a sportovních soutěží.“ 
 
O životě Romů u nás i v cizině 
 
 S žáky základních škol v Trutnově, převážně romskými, besedoval v sále kina ZŠ Mládežnická 
22.10. člen Východočeské Rady Romů Peter Mercer. Přiblížil jim život Romů ve Velké Británii. 
Přítomný předseda Výboru pro odškodnění obětí romského holocaustu Čeněk Růžička promluvil  
o vztazích mezi českými Romy a většinovou populací. Jsou problematické a způsobují odchod Romů 
za lepším životem do členských zemí EU. 
 
Docházka zastupitelů na zasedání 
 
 Ve volebním období 1998-2002 zasedali členové trutnovského městského zastupitelstva  
34 krát. Jakou účast na zasedáních ZM měli ti, kteří odsloužili celé čtyři roky? 
 Stoprocentní účast měli Ivan Adamec (ODS), Vladimír Holubec (SZ), Hana Horynová (SNK), 
Miroslav Kolman (KSČM). 
 U jmen následujících je uvedena polit. příslušnost, počet účastí na zasedáních, počet absence  
na nich: 
Tomáš Hendrych, VPM 33/1, Michal Šubrt, ODS 32/2, Jiří David, US 32/2, Jindřiška Greňová,  



ODS 32/2, Pavel Trpák, ČSSD 32/2, Zdeněk Krčmář, Živn.str., 32/2, Jozef Kochan, ODS 32/2, 
Vlastimil Prouza, KSČM 32/2, Jiří Paták, ODS 31/3, Zdeněk Géc, KDU-ČSL 31/3, Jiří Blecha,  
US 31/3, Martin Limburský, US 30/4, Jiří Vambera, ODS 30/4, Martin Vokatý, SNK 29/5, Jitka 
Vostrovská, KSČM 29/5, Pavel Tomek, VPM 29/5, Josef Hűbl, ČSSD 29/5, Petr Přívratský,  
VPM 27/7, Věra Šiková, ODS 27/7, Radomír Matyska, KDU-ČSL 23/11, Eduard Lukáš, ČSSD 21/13, 
Rostislav Čevela, ČSSD 18/16. 
 
Letní čas končí 
 
 V neděli 27. října v 03.00 hodin ráno se posunul čas o hodinu zpět, tj. na 02.00 hodin zimního 
času. Přestane platit letní čas. 
 
Povinnost motoristů svítit 
 
 Od 27. října do konce března v tzv. zimním čase nastává pro řidiče motorových vozidel 
povinnosti jezdit s rozžatými světly. Většina občanů toto nové nařízení podporuje – přispívá nesporně 
k bezpečnosti provozu. 
 
Tetovací salón 
 

     
 
 Tetovací salón Tribo z Prahy, který byl po dva dny v provozu na Open Air Music Festivalu, 
přijel do Trutnova už několikrát. Jeho střediskem je Music Pub Dvoračka. Zájemci (zatím jsou) se tady 
přihlašují předem. 
 
Slavnostní odpoledne k 28. říjnu 1918 
 

     
 
 Ke Dni vzniku samostatného Československa připravilo město Trutnov a Dům kultury Trutnov 
slavnostní odpoledne v pondělí 28. října 2002 v 15 hod. v Národním domě. 



 Ten sehrál v historii města významnou roli – tady poprvé 28. října 1918 zavlál český prapor. 
Žel, však jen nakrátko. Německá radnice (Trutnov byl v této době převážně německý – historie 
trutnovských hraničářů je zachycena v publikaci „Národní dům v Trutnově 1900-2000“) dala symbol 
čs. státnosti strhnout. Situace se změnila až po příchodu československého vojska do Trutnova 
v polovině prosince 1918. 
 Zatím co v předcházejících letech probíhaly vzpomínky na 28. říjen na trutnovském hřbitově  
u pomníčku příslušníků místní posádky Roty Nazdar za poměrně malé účasti občanů, byly letošní 
oslavy 28. října přesunuty do míst, kde historie 28. října v Trutnově začínala. 
 Úvodem svého slavnostního projevu k 28. říjnu starosta Trutnova Mgr. Adamec uvedl: „Vznik 
Československé republiky, jehož nástupnickým útvarem je náš současný stát, je pro nás stále 
fascinující událostí. Snažíme-li se vidět tuto událost z širšího hlediska, je třeba si uvědomit, že vznik 
nových států po 1. světové válce vyl výrazem potřeby vytvoření nového evropského řádu.“ 
 Po seznámení s mezinárodní situací, která předcházela 1. světové válce, osvětlil řečník otázku, 
kdy se zrodila myšlenka vzniku ČSR, osobnost a názory T.G.Masaryka a Karla Kramáře, jejich vztah 
k Rakousku-Uhersku, představy o československém státě po válce. „Sebeurčovací princip musel být 
interpretován tak, aby historické hranice zůstaly nenarušeny. Bylo by také paradoxem, že kdyby  
se realizovalo „právo na sebeurčení“ českých Němců, Německo by tak po prohrané válce bylo územně 
zvětšeno. 
 Nemyslím si, že právě v Trutnově je potřeba příliš zdůrazňovat, že Němci na území nového 
státu nesouhlasili s myšlenkou Československa jako státu, ve kterém byli odsouzeni hrát menšinovou 
úlohu. Snažili se tedy využít „Wilsonova“ práva na sebeurčení a vytvořit si z etnicky německých 
území vlastní státní útvary. 
 Uvažované územní celky, které měly podle přání českých Němců vzniknout vyčleněním z ČSR 
(Deutschböhmen, Sudetenland aj.) byly však snahou o nouzové řešení bez budoucnosti. Žádné z těchto 
území neměla administrativní tradice, ani čistě německé obyvatelstvo a dokonce ani vzájemné 
dopravní spojení. 
 ČSR se tak ve skutečnosti nestala proklamovaným národním státem v roce 1918, ani v roce 
1945 a asi ani jako Česká republika v roce 1993. 
 Společnost ve střední Evropě vždy byla a vždy bude multietnická a nezbývá nám tedy nic 
jiného, než se učit toleranci a respektu k našim sousedům i spoluobčanům, kteří nejsou příslušníky 
„naší“ majoritní společnosti.“ 
 
Krakonoška 
 
 Hodnotnou součástí programu Slavnostního odpoledne v Národním domě byl koncert městské 
dechové hudby Krakonoška. 
 
Kamerový systém 
 
 Kamerový systém zavedený v Trutnově před čtyřmi lety pomáhá městské policii při plnění 
jejich úkolů. 29.10. byl díky kameře na Krakonošově náměstí zadržen kolem dvaadvacáté hodiny 
mladík, který „okrašloval“ sprejovými obrazci fasády zdejších domů. 
 V exteriérech města je umístěno devět kamer – jejich počet by měl být rozšířen ještě o dvě. 
Zatím poslední kamera v Chodské ulici monitoruje prostor u ZŠ v Komenského ulici a nové 
basketbalové haly. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zastřešování autobusového nádraží 
 

             
 
 V říjnu pokračovaly práce na zastřešení autobusového nádraží – zabudování ocelových 
konstrukcí, stavební úpravy – nová stání, přístupové chodníky, příjezdové komunikace. 
 Koncem listopadu by mělo být autobusové nádraží předáno na zimní období do předběžného 
užívání. 
 
Podpora města na rozvoj sportu a kulturního dění 
 
 Žádosti o finanční prostředky města pro rok 2003 na činnost TJ, sportovních oddílů, kulturních 
souborů apod. je nutno předložit finančnímu odboru MěÚ do 15. ledna 2003. Rozpočet města počítá 
každoročně s významnou podporou kulturních a tělovýchovných akcí v Trutnově. 
 
Loupežné přepadení 
 
 Obětí loupežného přepadení se stal 31.10. majitel řeznictví a výrobny uzenin Jaroslav Hampl  
a jeho rodina kolem půl druhé ráno na Bojišti. S těžkým zraněním byli do nemocnice převezeni 
podnikatel (70 let), jeho manželka a osmdesátiletá matka. 
 Jak uvedla trutnovská policejní mluvčí Iva Hanušová „neznámý pachatel s kuklou na hlavě, 
ozbrojený střelnou zbraní, vnikl do objektu řeznictví a uvnitř v úmyslu zmocnit se finanční hotovosti, 
fyzicky napadl podnikatele, jeho manželku a její matku. Způsob útoku byl velmi brutální.“ 
 Zatím byla z trutnovské nemocnice propuštěna jen podnikatelova manželka. Stav její matky je 
kritický, nedobře je na tom i napadený muž. „Pachatel z místa činu utekl. Dosud se podařilo zjistit, že 
je přibližně sto devadesát centimetrů vysoký.“ 
 
Nezaměstnanost v říjnu 
 
 Nezaměstnanost na Trutnovsku – 3 575 osob, míra nezaměstnanosti 10,26%, přetrvává  
i v říjnu. Zlepší se patrně až nástupem turistické zimní sezóny. 
 Počet uchazečů o práci se v říjnu zvýšil o 62 na 5 543 a míra nezaměstnanosti o jednu desetinu 
procenta na 9,20% v okrese. „Nezaměstnaní se mylně domnívají, že všechno za ně vyřídíme my. Tak 
to rozhodně není. Člověk bez práce si musí uvědomit, že my mu jenom pomáháme. Hlavní tíha 
zodpovědnosti při hledání nového místa je na něm,“ zdůraznil Zdeněk Šmíd, ředitel trutnovského 
Úřadu práce. 
 Růst počtu evidovaných uchazečů byl ovlivněn snížením zaměstnanosti zejména v textilním 
průmyslu a elektronice. Proti stejnému období roku 2001 byl počet evidovaných vyšší o 1 200 a míra 
nezaměstnanosti vyšší o dvě procenta. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno celkem 2 602 uchazečům o zaměstnání, tj. 46,9% z jejich 
celkového počtu. Od počátku roku tak bylo vyplaceno 73 045 000 Kč. 
 Na veřejně prospěšných pracích, organizovaných na základě dohod úřadu s obcemi  



a charitativními institucemi, bylo umístěno 44 uchazečů o zaměstnání. Do rekvalifikace bylo zařazeno 
191 uchazečů. Odborná praxe byla zabezpečena pro 15 absolventů středních a vysokých škol. 
S příspěvkem úřadu práce vzniklo 21 nových pracovních míst. 
 V Trutnově samém bylo 1 608 nezaměstnaných z 16 421 ekonomicky aktivních obyvatel. Míra 
nezaměstnanosti tu byla 9,79%. 
 
Matriční události 
 
 V říjnu se v Trutnově narodilo 52 dětí, z toho bylo 17 trutnovských (11 chlapců a 6 dívek). 
Bylo uzavřeno 14 sňatků, z toho 5 delegovaných z jiných matričních obvodů. Zlatá svatba  
se uskutečnila jedna – 12. října. 
 V říjnu zemřelo v Trutnově 45 osob, z toho 19 našich spoluobčanů (8 mužů a 11 žen.) 
;12. a 19. října proběhlo na Radnici vítání dětí do života. Celkem bylo zapsáno do pamětní knihy 
Trutnova 27 nových občánků. 
 Členky Komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 14 trutnovských 
občanů s kytičkou a dárkem. 
 



Kulturní nabídka Radničních listů 
 

Kam v Trutnově v listopadu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti? 
Dům kultury: 
Do 30.11. Výstava fotografií Oldřicha Jenky v kině Vesmír. 
4.11. Akademie třetího věku: Přednáška PhDr. Jana Císaře – Osobnosti českého divadla. ČČK a DK. 
Národní dům. 
4.11. Indonésie. Cetopisné vyprávění s diapozitivy Mgr. Karla Wolfa. ND. 
10.11. Dětský karneval na bruslích. DK a HC Trutnov. Zimní stadion. 
11.-14.11. Burza zimního sportovního oblečení. ND. 
15.11. Podzimní country večer. Provází Star West, hrají Pěna a Pádlo. ND, 50 Kč. 
17.11. Haló, pane doktore. Pohádkové představení. ND. Děti 20, ostatní 30 Kč. 
18.11. Pohádky z Krakonošovy zahrádky. ND. Vstupné 25 Kč. 
18.11. Akademie třetího věku. Dr. Pavel Řádek: Indické rostliny v lékařství. ND. 
18.11. Na správné adrese. Komedie M. Camolettiho. Divad. předplatné, 140 Kč. 
19.11. Spirituál kvintet. ND. Vstupné 175 Kč. 
27.11. Kamčatka. Cestopisné vyprávění s diapozitivy O. Šlégra. ND,35 Kč 
 

           
 
Galerie města Trutnova: 
6.11.-5.12. Otto Placht – Obrazy a plastiky. 
14.11. Hudební večer se skupinou Telegraph. 
Galerie Lada: 
1.-22.11. Eva Hnyková – Krajina a zátiší. 
25.11.-10.12. Oldřich Šlégr – Obrazy. 
Muzikantský ráj: 
7.11. Silmaril-Trutnov. 14.11. Nardet-Liberec (folk). 21.11. Miloš Dvořáček – Hradec Králové.  
25.11. Klavírní koncert Fr. Jirky. 28.11. Lokálka – Hradec Králové. 
Hudba z Ráje hraje na přání každý pátek a sobotu. 
Music bar Na Nivách (bývalá Tropicana): 
1.11. Combeat, Blue Cafe (Bigbeat z Trutnova). 8.11. Ester (Dívčí rocková kapela z Prahy).  
15.11. Joe Satriani Revival Band Washington – Vysoké Mýto. 22.11. Divadlo (Folk-rock).  
29.11. Jam Session trutnovských muzikantů. 30.11. Nanowor. 
Každý čtvrtek trutnovská hitparáda. 
Country club Bonanza: 
7.11. Jarní vánek. 14. a 21.11. Country band Bonanza. 23.11. Zabíjačkové hody s Jarním vánkem. 
28.11. Country band Bonanza. 
Ostatní pořadatelé: 
9.11. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub důchodců Nivy. 21.11. Narozeninový galavečer 
Rebels Teamu aneb Už rok o nás víte. Kino Vesmír, 50 Kč. 28.11. Na shledanou na věčnosti. 
Divadélko ZUŠ. 29.11. Recitál Evy Henychové. Benefiční akce ve prospěch zakoupení schodišťové 
plošiny pro vozíčkáře. Koncertní síň B. Martinů, vstupné 60 Kč. 



Dvoračka Music Pub: 
1.11. Haloween s kapelou Irish Dew. 2.11. Jablkoň, předkapela Kaluže. 9.11. Edith Piaf – divadlo  
se zpěvem. 13.11. John Crampston (USA) – kytarový recitál. 16.11. J. Sahara-Hedl. 23.11. Babalet + 
Martin Tankwey. 30.11. Phill Shöenfelt a Southerin Gross. 30.11. Začíná koncertem mladých 
varhaníků V. ročník Trutnovského adventu. 
 
Volby (Senát) 
 

               
 
 Událostí roku 2002 byly volby – jednak do Senátu PČR ve dnech 25. a 26. října  
(1. kolo), jednak do zastupitelstva města 1. a 2. listopadu, kdy proběhlo i 2. kolo voleb do Senátu. 
 Volební obvod č. 39, sídlo Trutnov, zahrnoval celý okres Trutnov, severní část okresu Náchod 
ohraničenou na jihu obcemi Teplice n.M., Jetřichov, Hynčice a Meziměstí. 
 O pozici senátora se na Trutnovsku ucházeli čtyři kandidáti. Byli to:  

Mgr. Ivan Adamec, starosta města Trutnova, původním povoláním učitel matematiky a chemie.  
Do ODS, za kterou kandiduje, vstoupil v roce 1994 a o čtyři roky později se stal starostou. V případě 
zvolení do Senátu by chtěl pracovat v senátním výboru pro zemědělství, hospodářství a dopravu. „Tato 
problematika je mi nejbližší i z toho pohledu, že už dlouho patřím mezi ty, kteří se snaží prosadit 
protažení dálnice D 11 z Prahy do Hradce Králové až na hranice s Polskem.“ Ivanu Adamcovi je  
42 let, je ženatý, má dceru a syna. 
 Jako senátor chce i nadále zastávat i funkci starosty, „Nechci odcházet od rozpracovaných věcí, 
které je třeba dotáhnout do konce. Funkci bych však vykonával jako neuvolněný, protože počítám 
s tím, že bych si ponechal pouze jeden plat. Při dobré organizaci práce by se to podle mě dalo 
zvládnout,“ uvádí Mgr. Adamec. 
 

Tomáš Paducha, starosta Pece p. Sn., který kandiduje za Unii svobody-DEU. Také on považuje 
prosazení dálnice na polskou hranici za regionální prioritu. „Dálnice je pro rozvoj Krkonoš 
rozhodující. Přiblíží nám Prahu a další oblasti, z nichž k nám přijíždějí návštěvníci.“ Ve své kampani 
Tomáš Paducha hovořil nejvíce o turistickém ruchu. K jeho rozvoji chce využít osmileté zkušenosti  
se starostováním v obci, jejíž život je postaven na turismu. „Od chvíle, kdy zaniknou okresní úřady, 
senátor bude mít v rámci svého volebního obvodu široké pole působnosti a svým způsobem může 
nahradit mezeru, která po okrese vznikne.“ Na rozdíl od Adamce chce Paducha skončit  
se starostováním. Nepokládá za únosné zastávat obojí funkci. Starostu Adamce považuje za svého 
jediného výrazného soupeře. Senátorskou kancelář by si zřídil v Trutnově, ale neopomíjel by ostatní 
města v regionu, sliboval ve volební kampani. 

Čtyřiačtyřicetiletý gynekolog Pavel Trpák byl zastupitelem Trutnova. Před dvěma lety byl 
zvolen do krajského zastupitelstva. Tvrdí, že každý, kdo chce do vyšší politiky, by měl získat 
zkušenosti z komunální oblasti. V letošních komunálních volbách kandiduje jen do Senátu ČR. Je 
ženat, má tři syny. „Očekávám, že v případě zvolení by mne má profese předurčovala do práce 
v oblasti zdravotnictví a sociální problematiky,“ uvádí ve svém volebním magazinu. Svůj volební 
program staví bezvýhradně na programu ČSSD, za kterou také kandiduje. 



Petr Jandera, kandidát za KSČM, je už šestým rokem místostarostou v Mostku. Je 
podnikatelem a je mu 47 let. V případě svého zvolení za senátora by zůstal dál v obecním 
zastupitelstvu. Své soupeře příliš nezná, přiznává se ale proti zastávání dvou funkcí – starosty  
a senátora. 
 
Do 2. kola voleb do Senátu ČR 
 
 Do druhého kola senátních voleb postoupili Ivan Adamec a Pavel Trpák. Velkým překvapením 
v 1. kole voleb do Senátu ČR je propad starosty Pece pod Sněžkou Tomáše Paduchy – získal jen 
13,66% hlasů, nejméně ze všech čtyř kandidátů. Se 17% hlasů ho předstihl i komunistický kandidát 
Petr Jandera. Volby potvrdily předchozí prognózy – Adamec s Trpákem získali ve velkých městech 
okresu více hlasů než Paducha v menších obcích. I v horských městech, kde čekal nejvíc hlasů 
(Špindlerův Mlýn, Pec p. Sněžkou) byl rozhodně poražen nejen Adamcem - ten v těchto obcích získal 
62% a 54,85% voličů. Paducha 15,5% a 32,48%. Zcela pak propadl Paducha ve třech střediscích 
okresu – v Trutnově Adamec 55,11%, Trpák 21,77%, Jandera 13,18%, Paducha 9.92%. Ve Dvoře 
Králové Adamec 42,85%, Trpák 24,9%, Paducha 16,15%. Jandera 16,08%. Ve Vrchlabí Adamec 44%, 
Trpák 26,25%, Paducha 16%, Jandera 13,6%. 
 V prvním kole senátorských voleb přišlo volit jen 23 853 občanů – málo. Potvrdily se odhady  
o malém zájmu lidí o tyto volby. Přímo v Trutnově, kde žije 32 149 obyvatel, přišlo k volebním urnám 
jen 6 915 voličů. 
 Do druhého kola postoupil Ivan Adamec (ODS) a Pavel Trpák (ČSSD). „Trošku mě po prvním 
kole mrzelo,“ uvedl Ivan Adamec, „že od volebního úspěchu získat padesátiprocentní hranici mě dělilo 
jen pouhých šest procent“ (v 1. kole získal 44,50% hlasů). „Ale voliči rozhodli tak, jak rozhodli. 
Z výsledku prvního kola se nedá vůbec usuzovat, jak dopadne kolo druhé.“ Dopadlo podle názoru 
odborníků – Ivan Adamec získal 17 854 hlasů, tj. 57,05%. Volební obvod č. 39 (Trutnov) bude 
v příštích šesti letech v Senátu zastupovat Ivan Adamec (ODS), dosavadní starosta města Trutnova. 
(Volilo 33% občanů.) 
 Pavel Trpák v druhém kole neuspěl přes velké úsilí v předvolební kampani. Jednou z jeho 
velkých akcí byla „Show pro Senát“ ve čtyřech městech okresu za účasti hudebních skupin, 
doplněných kromě jiného výstavou historických vozidel a motocyklů. S postupem do 2. kola byl 
spokojen. „Už to, že jsem se dostal do 2. kola, považuji za úspěch a hovoří to o tom, že mám podporu 
voličů. Myslím, že ve 2. kole nebudu outsiderem. A protože v 2. kole jde o nové hlasování z čistého 
stolu a každý z kandidátů začíná opět od nuly, jsou šance vyrovnané. Mám silného protikandidáta,  
a tak možnost stát se volebním vítězem máme oba.“ Pavel Trpák získal v 1. kole 5 933 hlasů (24,87%), 
v 2. kole 13 441 hlasů (42,94%). 
 Po volbách řekli. Nejprve vítěz Ivan Adamec: „Samozřejmě jsem příjemně překvapen a rád, že 
to takhle dopadlo. Za mne hovořila několikaletá práce starosty Trutnova, ale také moje působení  
ve Sdružení pro výstavbu dálnice D11-A3 i v Euroregionu Glacensis. Chci být dobrým senátorem  
pro všechny a splnit to, co jsem ve volební kampani slíbil. Legislativou počínaje a potřebami regionu 
konče. 
 Pavel Trpák uvedl: „Výsledek voleb byl pro mne o pár procent nepříznivý. Jeden z kandidátů 
vyhrát musí a pan Adamec byl v tomto případě úspěšnější. Nezbývá mi, než poděkovat svým voličům 
za podporu, možná někdy v budoucnosti bude i vyšší. Já jsem i s tímto výsledkem, tak jak je, 
spokojen, a beru to jako čestnou prohru.“ 
 Předvolební kampaň senátních voleb nezůstala přirozeně jen u setkání s voliči a příznivci  
při různých besedách a veřejných akcích, ale pozměňovala i vzhled vývěsních tabulí fotografiemi 
kandidátů a programy jejich politických stran. Probíhala i na stránkách novin, především okresních 
Krkonošských novin. 
Proč do Senátu? 
 Proč se rozhodl Ivan Adamec kandidovat do Senátu, zodpověděl v Krkonošských novinách 
z 23. října. 
 „Odpověď je prostá. Na rozdíl od mnohých nepovažuji v našem zákonodárném systému Senát 
Parlamentu ČR za zbytečnou instituci. Mnohokrát jsem se ve své funkci starosty přesvědčil, že 



komunální a zákonodárná parlamentní praxe spolu nesmírně úzce souvisejí. V Senátu, který prioritně 
nerozhoduje o státních financích – neprojednává totiž zákony o státním rozpočtu a státním závěrečném 
účtu, ale jinak jím procházejí všechny zákony předjednané sněmovnou – má politik víc času je 
prostudovat, důkladně zvážit či dopilovat, aby lépe sloužily nám všem. Občanům. A protože naprostá 
většina z nás žije ve městech a obcích, špatný nebo nedokonalý zákon dopadá vždy jen a jen na nás, je 
spojení komunální a té „vyšší“ politiky logické a nezastupitelné. 
 Senátu podle mne stále chybí větší provázanost o regiony, kde se zákony uvádějí v život. Proto 
jsem přesvědčen, že komunální politik, pro něhož je praktické používání zákonů denním chlebem, 
může svými zkušenostmi při tvorbě legislativy jen prospět.“ 
 „Dal jsem si do vínku motto: Politika nové generace. Té poměrně mladé, nezatížené 
instrukcemi stranických sekretariátů, protože si myslím, ba jsem o tom přesvědčen, že politik musí 
sloužit všem. Bez ohledu na stranické triko, bez ohledu na okamžitou popularitu, ale s perspektivou 
toho optimálního pro budoucnost nás všech. Našich dětí, mládeže, občanů v produktivním věku i těch 
na zaslouženém odpočinku. Prostě všech. Politika je služba lidem, a já ji tak chápu.“ 
 
Volby do zastupitelstva města 
 

               
 
 Ve dnech 1. a 2. listopadu znovu půjdou občané k volbám – první den od 14 do 22 hodin, druhý 
den od 8 do 14 hodin budou mít možnost svým hlasem rozhodovat o složení městského zastupitelstva 
a dále o tom, kdo bude trutnovský region zastupovat v Senátu. Bude to Ivan Adamec. 
 V okresním městě se před čtyřmi lety ucházelo o přízeň voličů čtrnáct politických stran  
a sdružení. Letos jich je devět. 
 Do zastupitelstva města Trutnova, které bude mít 33 členů, dostali voliči k vyjádření 
kandidátku těchto stran a sdružení (podle vylosování): 

1. Volba pro město navrhla 33 kandidátů – na prvních šesti místech Mgr. Tomáše Hendrycha, 
Ing.arch. Pavla Tomka, Ing. Petra Přívratského, Jan Brauna, Mgr. Milana Dušánka a Martina 
Jahodu. 

2. Unie Svobody-Demokratická unie – Ing. Tomáše Voborníka, Ing. Miroslava Albrechta, MUDr. 
MUDr. Jiřího Blechu, CSc., Martina Macka, Ing. Jana Chaloupského, Ing. Josefa Roubínka. 
(Celkem navrženo 33 kandidátů.) 

3. Sdružení nezávislých navrhlo rovněž 33 kandidátů. Prvních šest: Ing. Hana Horynová, 
Ing.arch.Martin Vokatý, Ivan Tancibudek, Milan Lhoták, Ing. Hynek Stichl, Monika Timková. 

4. Občanská demokratická strana navrhla 33 kandidátů. Prvních šest. Mgr. Ivan Adamec, MUDr. 
Jozef Kochan, MUDr. Jiří Vambera, Michal Šubrt, Jindřiška Greňová, Jiří Cita. 

5. Trutnov 21 – navrženo 32 kandidátů. Prvních šest: Jaroslav Mikeš, Mgr. Hana Peterová, Mgr. 
Michal Malý, Pavel Hovorka, Jana Káňová, Mgr. Dagmar Černá. 

6. Strana za životní jistoty navrhla 10 kandidátů- Františka Brože, Petru Birkovou, Růženu 
Linhartovou, Danu Fišerovou, Milana Birka, Jarmilu Rozumovou. 

7. Nezávislí – navrženo 33 kandidátů. Zdeněk Krčmář, Luďka Tomešová, Hynek Nývlt, Jana 
Kubíčková, Marta Nepimachová, Roman Stoklasa. 



8. Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová navrhla 31 kandidátů. Mgr. 
František Maňhal, Bc. Jan Semerák, RNDr. Jana Kejzlarová, Mgr. Zdeněk Géc, Bc. Jana 
Bartoňová, Henry Mandys na prvních šesti místech. 

9. Česká strana sociálně demokratická navrhla 33 kandidátů. Prvních šest – Luděk Prokop, PhDr. 
Josef Hűbl, Ing. Jaroslav Kužel, Mgr. Jaroslava Maršíková, Ing.arch.Roman Žatecký, JUDr. 
Petr Jiránek. 

10. Komunistická strana Čech a Moravy navrhla 33 kandidátů. Prvních šest – Ing. Vlastimil 
Prouza, Zdeněk Trobl, Jitka Vostrovská, Jaroslav Ondráček. 
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Trutnov konaných 1. a 2. listopadu 2002. Počet 

volebních okrsků 36. Počet okrskových komisí, které předaly výsledek hlasování 36. Počet volebních 
obvodů 1. Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jeho dodatků 25 460. 
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 9 221. Celkový počet odevzdaných úředních 
obálek 9 182. 

 
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva: 
Volební strana č. 1 – Volba pro město – 1. Tomáš Hendrych (věk 43, počet hlasů 2 356),  
2. Petr Přívratský (48, 1 342 hlasů), 3. Petr Skokan (35, 1 326), Karel Červíček (36, 1 326). 
 
Volební strana č. 2 – Unie svobody-Demokratická unie – 1. Jiří David (47, 1 496), 2. Jiří Blecha  
(62, 1 152). 
 
Volební strana č. 3 – Sdružení nezávislých – 1. Hana Horynová (49, 2 921), 2. Martin Vokatý  
(34, 2 048), 3. Milan Lhoták (48, 1 919), Ivan Tancibudek (40, 1 436). 
 
Volební strana č. 4 – Občanská demokratická strana – 1. Ivan Adamec (42, 4 403), 2. Jiří Vambera 
(52, 3 343), 3. Jozef Kochan (56, 3 164), 4. Jiří Paták (39, 3 079), 5. Michal Šubrt (44, 2 978),  
6. Jindřiška Greňová (58, 2 921), 7. Jiří Cita (33, 2 775), 8. Radek Fiebinger (30, 2 657), 9. Zuzana 
Trösterová (51, 2 598), 10. Lumír Labík (40, 2 727), 11. Martin Veselý (30, 2 622), 12. Věra Šiková 
(51, 2 597), 13. Karel Rada (43, 2 567). 
 
Volební strana č. 9 – Česká strana sociálně demokratická – 1. Roman Hásek (35, 1 772), 2. Josef Hűbl 
(53, 1 738), 3. Jaroslav Kužel (50, 1 725), 4. Jaroslava Maršíková (43, 1 708), 5. Roman Žatecký  
(49, 1 667), 6. Eduard Lukáš (57, 1 663). 
 
Volební strana č. 10 – Komunistická strana Čecha Moravy – 1. Vlastimil Prouza (63, 1 362),  
2. Jitka Vostrovská (66, 1 144), 3. Zdeněk Horský (54, 1 140), 5. Blanka Bubnová (48, 1 078). 
 
Jména příjmení náhradníků (uváděna první tři jména): 
Volební strana č. 1 – Volba pro město – Pavel Tomek (51, 1 310), Irena Martincová (51, 1 112),  
Jan Jahelka (58, 1 095). 
 
Volební strana č. 2 – Unie svobody-Demokratická unie – Miroslav Albrecht (52, 918), Jan Chaloupský 
(45, 878), Martin Limburský (45, 863). 
 
Volební strana č. 3 – Sdružení nezávislých – Ctibor Košťál (46, 1 280), Hynek Stiehl (39, 1 204),  
Josef Svoboda (49, 1 105). 
 
Volební strana č. 4 – občanská demokratická strana – Miloslav Rada (58, 2 585), Ivan Bartuněk  
(43, 2 493), Tomáš Pelc (31, 2 472). 
 
Volební strana č. 9 – Česká strana sociálně demokratická – Petr Jiránek (50, 1 629), Luděk Prokop  
(56, 1 621), Josef Moravec (41, 1 507). 
 



Volební strana č. 10 – Komunistická strana Čech a Moravy – Štefan Horáček (38, 1 057), Miroslav 
Kolman (75, 1 054), Jaroslav Ondráček (38, 1 032). 
 
Výsledky voleb v Trutnově –  

kandidátní listina s hlasy abs.,  v %,   přepočtené %,   počet mandátů 
1. Volba pro město     30 162                  11,15%      11,15%                 4 
2. Unie svobody-DEU           17 892                          6,62%        6,61%                  2 
3. Sdružení nezávislých 30 639                        11,33%       11,32%                 4 
4. ODS                          83 453                        30,86%       30,85%               13 
5. Trutnov 21                   9 766                          3,61%         3,84%                 - 
6. Strana za živ. jist.         1 539                          0,57%         1,87%                 - 
7. Nezávislí                    11 837                          4,38%         4,37%                 - 
8. KDU-ČSL                          10 579                          3,91%         4,30%                 - 
9. ČSSD                       44 252                        16,36%       16,36%                6 
10. KSČM                    30 343                        11,22%       11,21%                4 
 
 Z volebního zápisníku zpravodajů Krkonošských novin:  
Přehmatu v kampani se dopustilo v Trutnově Sdružení nezávislých v čele s Hanou Horynovou.  
Na plakátech a billboardech totiž lákalo voliče k urnám na jméno strany Nezávislí. To však v úředních 
kandidátkách patřilo zcela jinému sdružení. Sdružení nezávislých s vylosovaným volebním číslem  
3 tak dělalo nechtěně zcela zdarma reklamu Nezávislým s číslem 7. 
 
 Volební snaha přišla vniveč u trutnovské kandidátky Strany za životní jistoty. Do voleb šlo 
totiž sdružení pouze s deseti kandidáty, v zastupitelstvu je přitom 33 míst. Podle jednoduchého 
matematického počtu se tak strana okrádala o možnost získat více procent. Z každého hlasu  
pro sdružení se jí totiž počítá pouze deset třiatřicetin. 
  

Z funkce primáře rentgenologického oddělení byl týden před volbami odvolán v Trutnově 
ředitelem nemocnice Martinem Limburským Jozef Kochan. Oba protagonisté byli po celé uplynulé 
volební období zastupiteli a oba kandidovali i v letošních volbách. Jozef Kochan na 2. místě 
kandidátky ODS, Martin Limburský na 22. místě kandidátky Unie svobody. Ačkoliv ředitel nemocnice 
popíral jakékoliv politické tlaky a zdůraznil profesní ztrátu důvěry u blízkého spolupracovníka, primář 
Kochan žádnou vinu necítí a krok považuje za osobní zášť s politickým podtextem. 
  

Trutnov se stal v novodobé historii zřejmě prvním městem okresu, kdy je mezi zastupiteli 
tělesně postižený občan – Ivan Tancibudek ze Sdružení nezávislých. 
 
 Volební účast v Trutnově málo převýšila 36 procent. Voliči většinou vyjádřili podporu 
dosavadní politice města. Volby proběhly bez problémů. Trutnov obhájil pozici pravice. Nová koalice 
v okresním městě může být rychle obnovena. Počty mandátů napovídají, že vedení radnice bude stejné 
jako dříve. Značný zisk ODS znamená 13 křesel v městském zastupitelstvu. Jejími koaličními partnery 
by mohli být politikové z Volby pro město, Sdružení nezávislých a Unie svobody-Demokratická unie. 
 
 Už v pondělí večer (4.11.) se sešli představitelé některých stran a sdružení k prvním 
povolebním schůzkám, aby si, jak uvedl Ivan Adamec, vyměnili své představy o počtu míst v radě  
a na důležitých místech úřadu. Zřejmě se rýsuje vznik středopravé koalice, která bude pokračovat 
v tendencích předchozího zastupitelstva. Jednání o koalici bude po letošních volbách jednodušší než 
před čtyřmi lety. Počet dvou místostarostů, který se osvědčil v předchozím období, bude i v novém 
dostačující. Obsadí je zřejmě Volba pro město a Sdružení nezávislých. 
 
 Celý týden po volbách probíhala koaliční jednání – ODS, Volba pro město, Sdružení 
nezávislých a Unie svobody – schůzek se zúčastnili vždy dva zástupci z každé strany. 



 Během šesti dnů bylo prakticky rozhodnuto – před ustavujícím zasedání zastupitelstva města 
13. listopadu. 
 
Benefiční koncert Rotary klubu 
 
 Již potřetí uspořádal 1. listopadu Rotary klub Trutnov Benefiční koncert, jehož výtěžek je určen 
pro postižené děti v Trutnově. Konal se v zaplněném sále B. Martinů. Po úvodním slově o poslání 
Rotary klubu (Ing. Houdek) následoval zajímavý pořad „Od muzikálu k jazzu.“ Hrál pražský sextet 
Rudy Musila se zpěvačkou Evou Emingerovou. Interpreti koncertu: L. Teichmanová-soprán, J.Hájek-
baryton, D.Marková-zpěv. 
 Všichni protagonisté pořadu vystoupili pouze za úhradu režijních nákladů a zapojili se do této 
charitativní akce. 
 Výtěžek koncertu (35 000 Kč) bude rozdělen mezi Speciální mateřskou školu Na Struze, 
Speciální zákl. školu ve Voletinách a Stacionář pro zdravotně oslabené děti na Kryblici. 
 
ČČK 
 
 Každou listopadovou sobotu bude v budově SZŠ probíhat kurz pro zdravotníky zotavovacích 
akcí. Školení pořádá oblastní spolek ČČK. 
 
Klub End 
 
 V prvním patře nad prodejnou kol firmy Vella na Krakonošově náměstí bylo otevřeno nové 
rekreační centrum Klub End. Nově zařízení, jehož provozovatelem je Martin Hudzi, je otevřeno denně 
od 8 hodin. Kapacita klubu je asi 150 míst. Provozovat se tu bude pro mládež reprodukovaná i živá 
hudba. 
 
DDM Trutnov 
 
 V období od 4.11. do 20.12. bude probíhat v učebně výpočetní techniky na 4. ZŠ  
R. Frimla Kurz počítačové gramotnosti v rozsahu 16 hodin za úhradu 1 200 Kč. Kurz pořádá Dům dětí 
a mládeže Trutnov. 
 Připraven je i další kurz (od 26.11.): Vánoční keramika pro dospělé, program Arteterapeutické 
a výchovné funkce výtvarného projevu (ve spolupráci DDM s trutnovským občanským sdružením 
Klíč). 
 
Karolínka 
 
 Lízátkovou sbírku hraček (za 3 funkční hračky symbolická odměna lízátko) pro děti dětských 
domovů, nemocnice a dětských zařízení připravilo ve dnech 4.-11.11. Mateřské centrum Karolínka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den krásy s Oriflame 
 

             
 
 Tradiční Den krásy s Oriflame v přízemí Staré radnice proběhl 5.11. Zdarma se tu nabízelo 
např. líčení, péče o nehty a vlasy. Předvedení nové kolekce Oriflame. (Akce s velkým zájmem 
mladých děvčat.) 
 
Akustická zkouška sirén 6.11. 
 
 Týž den proběhla v celém okrese akustická zkouška poplachových sirén. 
 
Galerie města Trutnova (O. Placht) 
 

             
 
 Galerie města Trutnova připravila na 5.11. vernisáž výstavy obrazů, soch a plastik Otty Plachta. 
Výstava potrvá do 5. prosince. 
 V úvodním slově zahájení výstavy ředitel GMT Pražan uvedl: „Vážení přátelé výtvarného 
umění, vážení návštěvníci Galerie města Trutnova. Dovolte mi, abych Vás jménem městské galerie 
přivítal na výstavě ak. malíře Otty Plachta, který trvale žije v Peru a nyní je na několik měsíců v Praze. 
Otto Placht vystudoval v roce 1988 AVV v Praze a po studiu pracoval na AVV jako asistent v ateliéru 
monumentální malby. 
  Od roku 1993 žije v Peru u indiánského kmene Šipotó. V tomto pro nás vzdáleném  
a cizokrajném místě postavil dům a žije (oženil se) s indiánskou ženou. 
 Dnešní výstavu jsme s autorem započali připravovat v měsíci červenci, kdy jsme se potkali  
ve významné státní galerii v Klatovech při přípravě výstavy O. Plachta v koncepci historika  
Dr. Zemánka. 
 Zdál se nám s autorem dobrý nápad uspořádat podobnou výstavu v místě rodiště významného 
badatele, cestovatele a misionáře Samuela Fritze, který v Peru žil na konci 18. století a jako první 
zmapoval Amazonku. Úmyslem této dnešní výstavy byla částečná konfrontace kultury Peru v době 
života S. Fritze a kultury dnes z pohledu českého umělce. 



 Vítám na dnešním zahájení výstavy přítomné zastupitele města, především Ing. Hanu 
Horynovou, a využiji této příležitosti – dovolte mi poděkovat MěÚ za pomoc při svozu uměleckých 
děl na tuto výstavu. 
 Děkuji též svým spolupracovníkům za náročnou práci při přípravě této výstavy a zároveň také 
sponzorům, kteří galerii finančně přispívají na její provoz. 
 Součástí dnešní vernisáže bude hudební vystoupení Petra Vyšohlída doprovázené videoartem 
skupiny Lunar Cowboys. 
 Exponáty byly na trutnovskou výstavu dovezeny z Neratovic, část z polské Varšavy, kde 
výstava O. Plachty končí. 
 
Klub seniorů 
 

             
 
 Účastníci jednání Klubu seniorů 6. listopadu měli možnost poznat nové členy městského 
zastupitelstva – bylo jich 10. Při rozpravě nechyběl nově zvolený senátor Mgr. Ivan Adamec. Program 
schůze KS, která začala netradičně už ve 14 hodin – jinak vždy v 15 hodin, vystoupil dětský pěvecký 
sbor trutnovské základní umělecké školy Fantazie, který vede učitel Michal Horáček. 
 
Burzy zimního sportovního vybavení 
 

               
 
 Čas blížící se zimy, zimního sportování, i letos poznamenávají burzy sportovního vybavení. 
Jedna z nich se uskutečnila 6. 11. ve vestibulu trutnovského městského úřadu. 
 
Zrušení ORL v Oblastní nemocnici Trutnov 
 
 Od listopadu bylo v trutnovské nemocnici zrušeno ušní, nosní a krční oddělení – bylo 
přeměněno na ambulantní. Ředitel Dr. Limburský to zdůvodnil tím, že v ČR je trendem převádět 
menší obory na ambulantní. Pacienti, kteří vyžadují hospitalizaci, budou ležet na odděleních v rámci 
integrovaného lůžkového fondu (na očním, případně interním oddělení). 
 



Klub vozíčkářů 
 
 Klub vozíčkářů v Trutnově má v této době deset členů. „Smyslem naší činnosti je pomoc 
vozíčkářům při zařazení se do běžného života. Společnost je totiž zatím vnímá spíše jako chudáky. 
Jenže oni jsou pouze pohybově omezení proti zdravým lidem, lítost a soucit nepotřebují,“ zdůrazňuje 
Jan Roček, který je iniciátorem klubové myšlenky pro tělesně postižené. 
 Zatím se členové Klubu vozíčkářů scházeli díky pochopení ředitele ZŠ Komenského v jeho 
škole. Trvalejší možnost se jim nabízí na faře Československé církve husitské s předpokladem, že  
u vchodu sem bude zřízena přístupová plošina pro vozíčkáře. Finanční pomoc se už rýsuje – kromě 
sponzorů chce přispět výtěžkem svého koncertu 29.11. Eva Henychová. 
 Mezi trutnovské vozíčkáře patří i známý diskař, curler a plavec Radek Pokorný. 
 
 Počátkem listopadu se už slibně začíná rýsovat střecha nad autobusovým nádražím –  
na nosných pilířích – zatím jen v nosné části a stavebních úpravách nástupišť. Samotná střecha, která 
ochrání nastupující do autobusů před nepřízní počasí, zdá se, bude vybudována až na jaře. 
 
Státní oblastní nemocnice Trutnov 
 
 Na jaře roku 2003 by měly být dobudovány čtyři moderní operační sály nového objektu  
na dvoře nemocnice. Na rozdíl od jiných nemocnic v kraji i v ČR se zdá být trutnovská nemocnice 
konsolidovaná. Není postižena platební neschopností. Lékaři jsou slušně placeni, uvádí ředitel  
Dr. Limburský (jsou nad celorepublikovým průměrem 31 000 Kč). Zásadní rozpory s odbory nejsou. 
Nemocnice zaměstnává na 650 lidí. 
 
Příval sněhu z 8. na 9.11. 
 

               
 
 Sobotní ráno 9. listopadu nás v Trutnově všechny překvapilo 15 až 20 cm vysokou vrstvou 
sněhu. Pluhy na silnicích, klouzající se auta většinou ještě s letním obutím. Naštěstí během odpoledne 
se situace zlepšila a nedělní skoro katastrofální situaci táním normalizovala. 
 
Výměnná schůzka Klubu filatelistů 
 
 Předposlední letošní oblastní výměnná schůzka v Klubu důchodců Na Nivách proběhla 9.11. 
Největší zájem kromě známek vyvolávaly pohlednice s místní či regionální tématikou. Velká aukce 
pohlednic bude ještě v prosinci. 
 
Škola bruslení – ukončení dětským karnevalem 
 
 Jubilejní 25. ročník školy bruslení (organizuje ji každou zimu trutnovský hokejový klub) byl 
ukončen 10. listopadu dětským karnevalem na bruslích. Jeho spolupořadatelem byl Dům kultury 



Trutnov. O program karnevalu se postarala agentura Vosa Miroslava Vosáhla (soutěže, tanečky, 
bruslení v maskách, diskotéka). Deset nejlepších masek pořadatelé odměnili. 
 
Trutnov bez tepla nebyl (11.11.) 
 
 Ve dnech, kdy tisíce obyvatel Hradce Králové a Pardubic jsou bez tepla (katastrofální výpadek 
opatovické elektrárny), Trutnovu toto nebezpečí nehrozí. „V areálu trutnovské elektrárny v Poříčí je 
záložní zdroj … Ten je připraven plně převzít dodávky páry v případě havárie či poruchy na fluidních 
kotlích,“ uvedl ředitel EPO Jan Žižka. 
 Elektrárna Poříčí zásobuje teplem osm tisíc domácností v Trutnově, Úpici, Suchovršicích, 
Radvanicích, Mladých Bukách, Svobodě n. Ú., Janských Lázních a Horním Maršově. 
 Dodávka elektřiny v trutnovském regionu není přímo závislá na výrobě v poříčské elektrárně. 
 
Ustavující zasedání trutnovského zastupitelstva 
 

           
 

           
 
 Ustavující zasedání zastupitelstva města, na kterém obdrží zvolení kandidáti osvědčení  
o zvolení, svolal Mgr. Ivan Adamec, starosta města Trutnova, na 13. listopadu v 15 hodin do velkého 
sálu MěÚ. 
 Jednání vedla jako nejstarší zvolená do ZM Jitka Vostrovská, později starosta Trutnova. 
 Starostou města byl 31 hlasy přítomných zastupitelů opět zvolen Mgr. Ivan Adamec, první 
místostarostou Ing. Hana Horynová (28 hlasů), druhým místostarostou Mgr. Tomáš Hendrych  
(24 hlasů). 
 V jedenáctičlenné radě města zasednou kromě starosty a dvou místostarostů Ing. Petr 
Přívratský, Ing.arch. Martin Vokatý, MUDr. Jiří Blecha, CSc., Radek Fiebinger, MUDr. Jozef Kochan, 
Mgr. Jiří Paták, Michal Šubrt a Ing. Lumír Labík. 
 Členy zastupitelstva města se stali Mgr. Ivan Adamec (ODS), MUDr. Jiří Blecha, CSc.,  
(US-DEU-bezp.), Blanka Bubnová (KSČM), Jiří Cita (ODS), MUDr. Karel Červíček (VPM-bezp.), 
MUDr. Jiří David (US-DEU-bezp.), Radek Fiebinger (ODS), Jindřiška Greňová (ODS), Mgr. Roman 



Hásek (ČSSD), Mgr. Tomáš Hendrych (VPM), Ing. Zdeněk Horský (KSČM), Ing. Hana Horynová 
(SNK-bezp.), PhDr. Josef Hűbl (ČSSD), MUDr. Jozef Kochan (ODS), Ing. Jaroslav Kužel  
(ČSSD-bezp.), Ing. Lumír Labík (ODS), Milan Lhoták (SNL-bezp.), MUDr. Eduard Lukáš (ČSSD-
bezp.), Mgr. Jaroslava Maršíková (ČSSD-bezp.), Mgr. Jiří Paták (ODS), Ing. Vlastimil Prouza 
(KSČM), Ing .Petr Přívratský (VPM-bezp.), Ing. Karel Rada (ODS), Ivan Tancibudek (SNK –bezp.), 
Zuzana Trösterová (ODS), MUDr. Jiří Vambera (ODS), Martin Veselý (ODS), Ing.arch. Martin 
Vokatý (SNK-bezp.), Jitka Vostrovská (KSČM), Ing.arch. Roman Žatecký (ČSSD-bezp.). 
 
 Podle zákona se každý zastupitel ujímá svých práv a povinností složením slibu: „Slibuji  
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit 
se Ústavou a zákony ČR.“ 
 Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není při tom 
vázán žádnými příkazy. 
 
Starosta Trutnova ke svému zvolení 
 
 Starosta Trutnova byl v listopadových volbách také zvolen do Senátu Parlamentu ČR  
za volební obvod č. 39. Před senátní inaugurací s ním hovořila redaktorka Daniela Nováková-
Kobíková. 
 „Samozřejmě občany zajímá, jak hodlám stíhat práci starosty a senátora najednou. Od začátku 
kampaně jsem otevřeně říkal, že budu kandidovat na obě funkce. Starosta je podle mého hlavně 
manažer a se sehraným týmem zastupitelů, kterým jsme, se dá dobře zvládat i funkce senátora. 
Velkým závazkem je pro mne i to, že mi při volbě starosty dalo nové zastupitelstvo sto procent hlasů. 
Je to zároveň výzva – pokračovat v započaté práci, aby se Trutnov posunul dál. Okřídleně řečeno 
směrem do Evropy… Splnit hodlám to, co jsem slíbil během volební kampaně. 
 Dále hodlám rozvíjet infrastrukturu města i okolních obcí, stále se jedná o stavbě divadla. Je 
potřeba dostavět sportovní stadion podle řeky Úpy. Bude potřeba spousta peněz do rekonstrukce škol 
(mění se hygienické předpisy), připravuje se rekonstrukce 1. ZŠ, která je nejstarší školou ve městě. 
 Město má zpracován podrobný strategický plán rozvoje. Na občanech samozřejmě bude 
sledovat naše předvolební sliby s jejich realizací.“ 
 
 Redaktorce Radničních listů Ivě Trávníčkové po své volbě starosta Mgr. Adamec řekl  
na otázku „Jistě máte radost z důvěry, kterou Vám dali občané města i noví členové MZ. Očekával jste 
tak vysokou podporu?“ 
 „Přiznám se, že jsem obavy ze dvojí volební kampaně měl. Kandidovat současně na dvě 
významné funkce není v českých zemích obvyklé a pro naši českou povahu je to asi i těžko stravitelné. 
Od počátku jsem se řídil heslem Slibovat se může, ale lhát se nesmí. Otevřeně jsem přiznal obojí 
kandidaturu a myslím si, že upřímnost voliči ocenili. Za projevenou podporu děkuji, mám z ní 
pochopitelně velkou radost. Na druhé straně cítím velikou odpovědnost za budoucnost našeho města  
i celého regionu.“ 
 Na otázku „Myslíte si, že práce nového zastupitelstva a členů rady města bude bezproblémová 
a tvůrčí jako v minulém volebním období? Řekl:  
 „Vzhledem ke složení nového zastupitelstva předpokládám, že bude tvůrčí. A problémy? Ty je 
potřeba řešit a věřím, že to vždy budou řešení konstruktivní a ve prospěch města.“ 
 „Pane starosto, Vaše dvě funkce zaberou spoustu času na úkor rodiny a Vašich osobních zájmů. 
Je na to Vaše rodina připravena?“ 
 „Na to se hlavně musíte zeptat mé ženy a dětí. Určitě to nebude lehké období, ale vydržíme.“ 
 
 Ustavující schůze ZM proběhla bez emocí a překvapivých návrhů. Stejní lidé jako  
v uplynulém volebním období budou řídit Trutnov. Při volbě starosty se ukázalo, že rozhodla i jiná 
kritéria než politická. I při volbě místostarostů se významně projevila většina hlasů koalice ODS, 
VPM, SNK a dvou nezávislých (v tajné volbě). 
 V nově zvolené jedenáctičlenné radě je pět nových – tři z ODS a jeden z VPM. 



 Komunističtí zastupitelé neprosadili do RM Blanku Bubnovou, sociální demokraté Josefa 
Hűbla. (Devět hlasů na obsazení křesla v RM nestačilo.) 
 
ZM 1998-2002 
 
 Nahlédněme ještě do ZM předchozího volebního období, do docházky zastupitelů na zasedání 
ZM. 
 Členové trutnovského ZM zasedali ve volebním období 1998-2002 čtyřiatřicetkrát. Mezi 
nejvzornější poslance města patřili Ivan Adamec, Vladimír Holubec, Hana Horynová a Miroslav 
Kolman. 
 Tomáš Hendrych - účast 33x, Michal Šubrt, Jiří David, Jindřiška Greňová, Pavel Trpák, 
Zdeněk Krčmář, Jozef Kochan a Vlastimil Prouza 32x, Jiří Paták, Zdeněk Géc, Jiří Blecha 31x, Martin 
Limburský, Jiří Vambera, Martin Vokatý 30x, Jitka Vostrovská, Pavel Tomek, Josef Hűbl 29x, Petr 
Přívratský, Věra Šiková 27x, Radomír Matyska 23x. 
 
RM v roce 2002 
 
 Zasedání RM v období 1998-2002 se zúčastnili: Mgr. Adamec 19x (100%), MUDr. Blecha 15x 
(79%), MUDr. David 16x (84%), Mgr. Hendrych 19x (100%), Ing. Horynová 18x (95%),  
Mgr. Géc 15x (79%), J. Greňová 17x (89%), MUDr. Kochan 15x (790), Zd. Krčmář 17x (89%), 
MUDr. Vambera 18x (95%), Ing. Vokatý 13 (68%). 
 
Senátor Ing. Šubrt 
 
 Senátorským předchůdcem Mgr. Adamce byl Ing. Vlastimil Šubrt, který více než rok  
před skončením svého mandátu se rozhodl (a veřejně to oznámil) už nekandidovat. 
 Proč? Na to odpověděl v Krkonošských novinách v září. „Skoro celý život jsem se věnoval 
sportu (ještě letos jsem odkličoval mezinárodní hokejové utkání), a tak jsem se naučil ctít zásadu 
„umění odejít.“ Tedy včas. Proti věku není léku. V únoru mi bude devětašedesát.“ 
 „Jako dvaašedesátiletý jsem byl čtrnáctým nejstarším senátorem. Teď jsem druhý. Čím dál víc 
se uplatňuje „zralé“ mládí. Tzv. pátá dekáda – mezi čtyřicítkou a padesátkou. Což je dobře. 
 Nastupují lidí nezatížení minulostí. Ať tou antikomunistickou či postkomunistickou. Prostě ti, 
co se už pragmaticky dívají dopředu. Většinou jde o lidi bezprostředně spojené s komunální politikou 
… Ti totiž vědí, jaké zákony obce a města a především občané potřebují. Mají to totiž takříkajíc 
omakané z praxe.“ 
 A z jeho šestiletého působení v Senátu, kam přešel z funkce přednosty okresního úřadu? 
Poslední čtyři roky pracoval ve Výboru pro evropskou integraci, navíc ve třech podvýborech. 
 Na otázku „Euroskeptická ODS a EU – jde to dohromady?“ uvedl: „Především ten 
euroskepticismus ODS vůči EU je nesmysl. Stejně jako prosazování národních zájmů vydávané  
za nacionalismus. Nepatřil jsem v senátu k cestovatelům, ale pár členských a kandidátských zemí jsem 
navštívil. Do jedné všechny – zejména ty kandidátské – hájí, a někdy velmi tvrdě, své národní zájmy. 
Jen se o tom tolik nespekuluje v jejich médiích a není to předmětem předvolební rétoriky jako u nás. 
 Vezměte si třeba tolik diskutovanou kapitolu o zemědělství. S podstatně menšími dotacemi, než 
mají členské země, a sníženými výrobními kvótami jsme v EU outsidery. Na vesnicích mě volilo dost 
lidí a nikdy jsem na to v Senátu nezapomněl. Takže ne euroskepticismus, ale eurorealismus. Jít  
do Evropy jako rovný mezi rovné.“ 
 A k volebním slibům? „Vždycky jsem v plénu (i ve výboru) bohužel „menšinově“ hlasoval 
proti populistické reformě veřejné správy. Zbytečnému množství krajů, posílení úřední moci 
ministerstev, i když se tomu říkalo přiblížení úřadů lidem. Opak je pravdou. Ministerstva zbytněla  
a krajské úřady zdaleka nemají jen 120-150 zaměstnanců, jak tvrdili zastánci reformy z řad ČSSD  
a Koalice. Státní správa bude nesrovnatelně dražší, ne o statisíce, ale o miliardy korun. Česky řečeno 
z Pece pod Sněžkou je to do Trutnova blíž než do Hradce Králové. A kde se rozhoduje a rozdělují 
peníze, tam se jezdí. 



 Senát není o penězích, ale o lepší legislativě. A taky o konexích, stycích, možnostech zasáhnout 
nebo pomoci. V zájmu obcí či občanů jsem osobně jednal s řadou ministrů, písemně a telefonicky jsem 
intervenoval mnohem víckrát. Pokud se na mne starostové nebo občané obrátili, nikdy jsem je 
neodmítl. Několikrát jsem intervenoval i na prezidentské kanceláři, ministerstvu zahraničí či  
u krajského soudu.“ 
 „Angažuje se senátor více než poslanec v regionu?“ 
Pochopitelně, jednak mají menší volební období, jsou voleni přímo většinovým systémem, nezabývají 
se financemi, nemají tři, ale pouze jedno čtení zákonů. Takže na volební obvod zbývá více času. Moje 
senátorská kancelář byla občanům k dispozici denně, měli jsme téměř 600 klientů. Když si to někdo 
přál, mohl přijít i v sobotu nebo v neděli. 
 A pokud do senátorského křesla usedne Ivan Adamec, bude to tak fungovat i nadále. Na to 
jsme si už plácli.“ 
 
Změny – reforma státní správy 
 
 Také na Trutnov přejde zrušením okresního úřadu část jeho bývalé působnosti. Delimitace  
se v listopadu stále ještě vyvíjí. „Každým dnem se trochu mění čísla, ale můžeme konstatovat, že  
o všechny úředníky bude postaráno. Někteří z nich se sami rozhodli najít jinou práci,“ uvedl vedoucí 
kanceláře přednosty OkÚ Vladimír Vomáčka. V Trutnově má zůstat 114 úředníků. 
 Budova okresního úřadu zůstane v majetku státu. Kromě trutnovského úřadu ji bude užívat 
odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přechodně i vrchlabský 
úřad, dokud si nevyřeší problém s umístěním nových zaměstnanců v obci. 
 
Galerie Lada (výstava Evy Hnykové) 
 
 V prodejní galerii Lada v Horské ulici vystavuje své krajiny a zátiší vrchlabská malířka Eva 
Hnyková. Maluje především krkonošskou krajinu. Má svérázný rukopis, výtvarný i způsobem pojetí 
přírody. 
 
 Hudební večer uspořádala 14. listopadu v Galerii města Trutnova skupina Telegraph. 
 
Leoš Šimánek v Trutnově 
 

                   
 
 Zdařilé diashow cestovatele Leoše Šimánka „Transamerika – od Severního ledového oceánu  
až do Ohňové země,“ které zachycuje zdařilé putování (autostopem, na nákladních vlacích, lodích, 
pěšky, na koni, oslu, v kanoi) napříč Amerikou měli Trutnované možnost vidět 14. a 15. listopadu 
v kině Vesmír. 
 Zájem byl veliký a diváci se už těší na záběry z jeho cesty Aljaškou. 
 
 



Městská knihovna (Dětská vánoční soutěž) 
 
 Trutnovská městská knihovna připravila ve spolupráci s kreslířem Mirkem Volným pro děti 
vánoční soutěž – namalovat nejhezčí dárek pro maminku a tatínka nebo vyrobit pěknou vánoční 
ozdobu na stromeček. Soutěž (nebude chybět ocenění) potrvá do 11.prosince. 
 
Zrušení oddělení ORL 
 
 V polovině listopadu končí v trutnovské nemocnici samostatné lůžkové oddělení ušní, nosní  
a krční. Fungovat nadále bude jen ambulantně. „Nelze udržet oddělení, kde pracují sestry na tři směny 
a jehož obsazenost jsou tři pacienti denně,“ zdůvodnil ředitel SONT Martin Limburský. 
 Pacienti vyžadující hospitalizaci budou umístěni na interně, případně jinde. (Odtrženost 
ambulantního pracoviště ORL např. od interny – při převozu nutná sanitka – naznačuje možné 
problémy i zhoršení situace při nutném rychlém zákroku.) 
 
 Nová velkoprodejna drogerie parfumerie byla otevřena 18. listopadu na Horské ulici v bloku 
obchodních domů. Firma Rossmann nabízí za vybrané výrobky až 40% slevu. 
 
Hospodářská komora 
 
 Hospodářská komora chce i v Trutnově (od 1.1.03) vybudovat infostředisko pro živnostníky. 
Nově zřízená centra na okrese (počítá se s Vrchlabím a Dvorem Králové) budou podnikatelům 
poskytovat poradenství, konzultace, provádět osvětovou činnost a distribuci informačních materiálů. 
 Po otevření Euroinfocentra jsou v Trutnově dobré podmínky. Už v září tu bylo zřízeno 
poradenské centrum pro podnikatele ve spolupráci se společností Most k životu. 
 První konkrétní pomocí malým podnikatelům bude prosincový seminář (4.12.). 
 
Muzeum Podkrkonoší (výstava Vánoce v Orientu) 
 

             
 
 Muzeum Podkrkonoší Trutnov zahájilo 21. listopadu v 17.00 hodin ve spolupráci  
se Společností česko-arabskou výstavu Vánoce v Orientu spojenou s bazarem, předvánočním prodejem 
dárkových předmětů z exotických zemí. 
 Ředitelka muzea Milada Ryšánková v zahajovacím projevu mj. uvedla: „Letošní téma těchto 
rodinných svátků jsme nevybrali náhodou. Po několik let za sebou jsme se Vám pokusili představit 
Vánoce v mnoha rozličných podobách, tak jak je tradice u nás zachovala a jak se jejich forma vyvíjela. 
Připomínali jsme také tvář zimy a vše, co k ní patří – lyžování, sáňkování, bruslení – zábavné  
i sportovní, mikulášské a předvánoční trhy, přípravu venkovanů na nejstudenější roční období. V té 
letošní výstavě Vás chceme upozornit na prvky, které se staly již dávno přirozenou součástí atributů 
českých vánoc a málokdo je považuje za exotické elementy. 



 Stavění betlémů nebo též jesliček je daleko starší tradicí, než např. zdobení jehličnatých 
stromků. Tento obyčej se u nás ujal již ve středověku, zatím co stromek k nám přišel až v 1. pol.  
19. století. Ústřední motiv, narození Jezulátka, se odehrává v Orientu, Betlémě.“ Skromný chlév nebo 
jeskyňka nás sice na první pohled nepřesvědčí o exotickém prostředí, zato kulisy či panorama města 
v pozadí již cizokrajně vyhlížejí. Paláce se zlacenými báněmi a bohatě profilovanou architekturou, 
lemovanou palmami, nikoho nenechají na pochybách, kdeže se příběh odehrává. V kontrastu  
ke statickému exotickému pozadí dominuje v ústřední scéně průvod dynamicky pojatých postav tří 
králů – mudrců, kteří očividně přicházejí z dalekých krajů. Pohádkově pojatá roucha, hermelínové 
pláště a koruny na hlavách zdůrazňují jejich výsadní postavení a také vyjadřují úctu, která 
novorozeněti náleží. 
 Ani výběr darů, které mudrci přinášejí, není ponechán náhodě a spíše než bohatství zdůrazňují 
význam budoucího postavení spasitele. Zlato odkazovalo na Kristovu ctihodnost, kadidlo užívající se 
v mnoha náboženských rituálech na božskou podstatu a myrha, starověký prostředek k balzamování, 
připomínala bolestnou oběť za celé lidstvo. 
 Orientální vznešenost průvodu akcentuje doprovod, v některých betlémech doplněný  
o velbloudy nesoucí dary a služebnictvo. Přínosem typicky českým pak je množství dárečků – 
obyčejných lidiček všech možných povolání a řemesel, kteří se sbíhají, aby projevili úctu vzácnému 
Jezulátku, a pokud nemajícím ho čím obdarovat, alespoň se mu pokloní. 
 Zdobením svých obydlí vánočními atributy, ať již více či méně symbolickými, vyjadřujeme 
úctu k tradičním lidským hodnotám, projevujeme sounáležitost se společností, k níž patříme. Evropské 
národy jsou většinou poplatné křesťanské tradici, jejíž kořeny jsou zapuštěny v oblasti Předního 
východu a které jsou mnohem hlubší než naše.“ 
 V další části svého úvodního slova přiblížila ředitelka muzea účastníkům vernisáže (hudebně ji 
obohatil varhaník Matyska) kulturu Vánoc egyptských koptů, křesťanské komunity v Syrii. 
 
Spirituál kvintet 
 

     
 
 Vyprodaný Národní dům (mezi návštěvníky byli i členové trutnovského Klubu vozíčkářů) 
19.11. (vstupné 175 Kč) potvrdil oblíbenost tohoto souboru, který v Trutnově vystoupil po dvou letech 
znovu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rebels team  
 

     
 
 První narozeninová show trutnovského Rebels teamu (před rokem křest loga nového oddílu 
akrobatického rokenrolu v Trutnově) proběhla 21.11. v kině Vesmír. V pestrém hodnotném programu 
vystoupil Rebels team Trutnov, mistři světa Fialová a Kolba, dívčí rokenrolová formace z Prahy  
a další hosté. 
 
Pivtest 2002 
 

           
 

           
 
 Tradiční trutnovský Pivtest se konal 23. listopadu už poosmé v restauraci Na Nivách  
od 9 do 14 hodin. Jeho pořadateli byly trutnovský klub Kopecký ve spolupráci s místním Pivovarem 
Krakonoš. Na letošní soutěž přispělo osmnáct českých pivovarů. 
 Rekordní účast v degustaci a rozpoznávání piv – 138 soutěžících (loni 120), dobrá pohoda díky 
country kapele Pěna charakterizovaly průběh letošního soutěžení. Uspěli jako první dva – Libor Šrol  
a Alois Christ – uhodli shodně šest značek piva. Všichni degustátoři obdrželi pamětní list. Cena  
pro vítěze - sto piv. 
 Doprovodné soutěže: pití piva na čas (4,9 sec), R. Tomíčková 13,9 sec. Držení tupláku –  



M. Linhart 5 min. 23 sec., J. Kudrnáčová 2 min. 1 sec. V hlasování o nejoblíbenější pivo se prosadil 
Limburák z Nové Paky. 
 
Podnikatelka roku 2002 
 
 Hlavní cenu v soutěži Podnikatelka roku 2002 (proběhla už pošesté) získala v kategorii 
právnických osob Zuzana Bílková ze Sanatoria J. Bílka z Trutnova. Vyhodnocení jí předal hejtman 
Pardubického kraje Roman Linek ve Východočeském divadle v Pardubicích (zájezd na Malorku, zlatý 
šperk aj.). 
 „Nedělá mi problém skloubit dohromady rodinu a podnik. Naopak si myslím, že právě žena  
si dokáže mnohdy lépe zorganizovat čas nežli muž. A v tom je její přednost,“ uvedla Zuzana Bílková. 
 A její životní vyznání? „Slušnost se ti vždycky vrátí,“ zdůrazňuje podnikatelka, která denně 
nabízí možnost důstojného života v následné péči o staré lidi po úrazu a těžké nemoci. 
 Její soukromé sanatorijní zdravotnické zařízení v Novodvorské ulici pokrývá oblast Trutnova. 
Pozoruhodné je, že i loňská vítězka Luďka Tomešová je rovněž z Trutnova, kde vlastní malou 
tiskárnu. 
 Dosažený úspěch Zuzany Bílkové je v konkurenci 500 vytipovaných firem a zařízení, která 
vedou ženy, zvlášť cenný. Odborná porota posuzovala (v obou krajích) u kandidátek na titul 
ekonomiku za poslední tři roky, péči o zaměstnance, skloubení podnikání s rodinným životem a image 
ženy. 
 
Aerobic, břišní tance 
 
 Setkání zájemců o aerobic, zorganizované TJ Loko, se uskutečnilo 23.11. v tělocvičně 
Sokolovny. Seminář vedla profesionální cvičitelka Klára Buzková. Přes nemalé vstupné (250 Kč) byl 
zájem značný. 
 Téhož dne proběhl v tělocvičně ZŠ Komenského kurz břišních tanců pod vedením Lízy 
Vegrové. (Byla to jedna z akcí trutnovského K studia, které tvoří pětadvacet žen.) 
 
Galerie Lada (Obrazy Oldřicha Šlégra) 
 

             
 
 Výstava Oldřicha Šlégra Obrazy, instalovaná v Galerii Lada na Horské ulici  
od 25. listopadu do 10. prosince nám umožňuje zajímavý pohled do současné tvorby skromného 
trutnovského výtvarného umělce. Dokáže nás překvapit dynamikou svých prací, jejich zvláštní 
barevností i tvarovým zpracováním. Zaujme zvlášť jeho figurální tvorbu, která září barvami i výrazem 
zobrazení. 
 
 
 
 



Nejstarší občanka města  
 

     
 
 K dožitým 101 let přišli 25. listopadu popřát do Domova důchodců v Trutnově paní Anně 
Ludvíkové starosta Trutnova Mgr. Adamec s dalšími pracovníky matričního a sociálního odboru MěÚ. 
 Nejstarší občanka Trutnova se těší relativně ještě dobrému zdraví, dobře komunikuje a má 
zájem o lidi i věci kolem. 
 
Vánoční strom na Krakonošově náměstí 
 
 Od 25. listopadu zdobí Krakonošovo náměstí osm metrů vysoká vánoční jedle. Vztyčili ji tady 
jako symbol vánoc pracovníci Technických služeb. O několik dní později se rozzářila čtyřmi stovkami 
osmiwattových žárovek, umístěných na dvou stometrových kabelech. Zdařilé vánoční osvětlení 
Krakonošova náměstí a přilehlých ulic zajistili pracovníci firmy Štěpánský&Fišer (ta se stará vzorně 
po celý rok o osvětlení města). 
 
Zajištění voleb (poděkování) 
 
 26. listopadu zveřejnila vedoucí oddělení pro styk s veřejností Ing. Vášová poděkování těm, 
kteří pomáhali MěÚ v Trutnově zajistit bezchybný průběh letošních voleb. Šestatřicet volebních 
okrsků na území města představuje stejný počet připravených volebních místností v prostorách škol, 
firem, restaurací a výjimečně i soukromých bytů. Všem spolupracujícím osobám z těchto zařízení patří 
právem poděkování. 
 
Vyznamenání čestných dárců krve 
 

               
 



            
 
 27. listopadu proběhlo v obřadní síni Staré radnice slavnostní předání zlatých plaket Janského – 
bylo jimi odměněno 47 dárců. Významnost této chvíle zdůraznil mj. starosta Trutnova Mgr. Adamec, 
primářka transfúzního oddělení A. Kvardová, ředitel OS ČČK v Trutnově Ing. Trpkovič, zástupci 
zdrav. pojišťoven (VZP, Česká národní, Vojenská a Ministerstva vnitra, Zdravotní pojišťovna Škoda 
Mladá Boleslav – předání dárků). 
 Celý slavnostní pořad (hudebně ho obohatili žáci ZUŠ a M. Vosáhlo) moderovala 
představitelka ČČK Trutnov pí Vymlátilová. 
 Před týdnem 21. listopadu proběhlo obdobné slavnostní předání stříbrných plaket Janského 
v malém sále MěÚ 67 dárcům krve. 
 
Klub seniorů 
 

     
 
 Na listopadovou schůzi Klubu seniorů přišli na pozvání předsedy KS M. Šafaříka (27.11.) 
zástupci trutnovského oddělení Policie ČR Jiří Valášek a Milan Hejna informovat o bezpečnostní  
a dopravní situaci v trutnovském regionu. Účastníkům schůze byl představen i nový ředitel 
trutnovského gymnázia Petr Skokan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mezinárodní výstava železničních modelů a kolejišť 
 

               
 

            
 
 Klub železničních modelářů Trutnov a Dům dětí a mládeže uspořádaly ve dnech 28.11. až 3.12. 
ve výstavní síni Městského úřadu Mezinárodní výstavu železničních modelů a kolejišť. Je otevřena 
denně od 10 do 18 hodin. 
 K nejzajímavějším exponátům patří nesporně kolejiště Saského modelářského svazu 
v Drážďanech. Předvádí, jak ještě před nedlouhým časem probíhala přeprava vlaků přes mořskou 
zátoku. Jiří Beran, nestor trutnovského Klubu železničních modelářů označil tento exponát za „největší 
trhák letošní výstavy.“ 
 Druhým exponátem, který nejvíce přitahuje pozornost návštěvníků, je kolejiště polní dráhy  
u Glossenu. „V místě někdejší úzkokolejné dráhy se dříve těžily suroviny, dnes je důl a jeho okolí 
spíše muzeem,“ uvedl Jiří Beran. 
 Třetím exponátem, který budí největší pozornost, je firemní kolejiště Tillig Sebnitz, se kterým 
jezdí německá firma po světových veletrzích výrobců kolejišť. V Trutnově je vystavován poprvé. 
 Trutnovský Klub železničních modelářů letos nenabízí na výstavě svá kolejiště, ale modely. 
Mezi nimi je i ten, který před časem získal první místo při republikovém mistrovství žactva  
ve Znojmě. 
 V jedné z vitrín jsou vystaveny modely, které trutnovští modeláři dostali jako dar od ředitele 
firmy Tillig. 
 Při zahájení výstavy nechyběl starosta města Trutnova, představitelé firmy Tillig Sebnitz 
(SRN), Saského modelářského svazu SMV Drážďany, Modelářského klubu Glossen (SRN), dále 
pozvaní hosté, mezi nimi i z Polska. Fotodokumentarizaci výstavy provedl trutnovský fotokronikář 
Karel Hybner. 
 Do pečlivě vedené kroniky KŽM Trutnov (píše se už její osmý díl – všechny jsou bohatě 
doloženy fotografiemi) trutnovský kronikář Ant. Just na požádání pořadatelů uvedl: 
 „Je opravdovým potěšením zaznamenat do kroniky města Trutnova takovou událost jakou 
nesporně je velmi zdařilá výstava železničních modelů a kolejišť, kterou připravil s tradiční pečlivostí 
Klub železničních modelářů Trutnov a Dům dětí a mládeže Trutnov. 



 Rok od roku je uvedená výstava rozsáhlejší bezpočtem zajímavých exponátů, předvedených 
vláčků a kolejišť. A není zdaleka jen nějakým povrchním zachycením železničního provozu. Za vším, 
co se na výstavě předvádí, se skrývá veliká práce, důmysl a láska k této činnosti, která obohacuje život 
malých i velkých. Vrací nás do dob našeho dětství a mládí, mnohdy s nostalgickým zavzpomínáním, 
jak tenkrát „za našeho mlada“ jsme svět železnic prožívali a milovali, i když jsme si hráli třebas jen 
s jednoduchým dětským vláčkem, nejednou jen ze dřeva… Postupem doby a rozvojem techniky u nás 
připravila do dnešního bohatého světa techniky dokonalých a tolik různorodých vláčků a kolejišť. 
 Ať nás všechny a celou naši dobu rychle zavezou do pěkných zítřků!“ 
  
5.výročí provozování trati Trutnov – Svoboda n.Ú. společností Viamont 
 

     
 
 Doprovodné akce výstavy: Setkání členů klubu Tillig TT Bahn 30.11. a oslavy  
5. výročí provozování trati Trutnov hl. nádraží – Svoboda n.Úpou firmou Viamont. Motorový vlak 
v pravidelných spojích bude nahrazen první lokomotivou 310.006 se soupravou historických vozů  
ze Společnosti železniční výtopna Jaroměř, která se bude střídat s motorovou lokomotivou 704401-9 
s přívěsným vozem 010192, ze kterého je lokomotiva při posunu řízena vysílačkou. Tu provozuje  
na této trati firma Viamont. 
 
Koncert Evy Henychové (Klub vozíčkářů) 
 

     
 
 29. listopadu se konal v Koncertní síni B. Martinů koncert Evy Henychové, jehož výtěžek šel 
ve prospěch trutnovských vozíčkářů. Ti usilují o obstarání plošiny pro bezbariérový přístup tělesně 
postižených občanů do jejich klubu, který se připravuje ve faře Československé církve husitské 
(dočasně se vozíčkáři scházejí ve 3. ZŠ). Nezbytná plošina přijde na 180 000 korun. 
 
 
 
 



Poslanecká kancelář Ing. Evy Šedivé 
 
 Poslaneckou kancelář Ing. Evy Šedivé (ČSSD) mohou občané Trutnova nalézt v Horské ulici 
čp. 97. 
 
 SONT 
 
 Státní oblastní nemocnice Trutnov nepatří k mnoha zadluženým nemocnicím v ČR. Podle 
sdělení zástupkyně ředitele SONT Ing. Jany Totkové plní všechny své závazky v termínech. Již šest let 
má vyrovnaný hospodářský výsledek, Léků a ostatního zdravotnického materiálu má dostatek. 
 Nemocnice nemá ani problémy s odbory v platových záležitostech.  
 
Nezaměstnanost v listopadu 
 
 Koncem listopadu bylo na trutnovském okrese bez práce 5 622 osob – míra nezaměstnanosti 
přesáhla 9% (9,33%). Na Trutnovsku 10,36%. Na Královédvorsku 8,76%. Na Vrchlabsku 6,97%. 
 Celkový počet evidovaných uchazečů o práci se podle sdělení ředitele trutnovského úřadu 
práce Ing. Šmída zvýšil oproti stavu na konci října o 79. Proti stejnému období loňského roku byl 
v listopadu 2002 v okrese počet evidovaných osob vyšší o 1 145. 
 Volných míst bylo v listopadu hlášeno v trutnovském okrese 604. 
 



Kulturní nabídka na prosinec 
 
 Jakou nabídku kulturních, zábavných, poznávacích a společenských pořadů zveřejnily 
trutnovské Radniční listy  
ve svém vydání koncem listopadu? 
Dům kultury: 
2.12. Akademie třetího věku: PhDr. Zd.Marek, CSc. Krize a předpoklady nástupu fašismu v Německu 
k moci. Nár. dům ve 14.30 hodin. 
3.12. Volá Melbourne. Divadelní předplatné. Vstupné 80 Kč. 
5.12. Mikulášoviny. Zábavné odpoledne pro děti na Krakonošově náměstí (16.30 hod.) 
 

     
 
6.12. Čertovský country večer (Star West, Pěna). Nár. dům, vstupné 50 Kč. 
9.12. Kamil Střihavka. Fernet Stock Woo-Doo. Tour 2002. Nár. dům, vstupné 220 Kč. 
11.12. Vánoční povídání víly Márinky (pro MŠ a 1.-3. tř. ZŠ). Kino Vesmír, 25 Kč. 
15.12. Půjdem spolu do Betléma (pohádkový cyklus Sedmikráska). Kino Vesmír, vstupné 20, 30 Kč. 
16.12. Akademie třetího věku. Předvánoční odpoledne v Nár. domě. 
17.12. Vánoční výstava v Nár. domě (do 21.12.). Vstupné 5, 10 Kč. 
18.12. Varhanní koncert. Martin Matyska – varhany, Jan Přibil – trubka. Koncert pro SŠ v kostele 
Narození P. Marie. Vstupné 25 Kč. 
19.12. Vánoční koncert v KS B. Martinů Musica Antiqua Trutnov. Vstupné 40 Kč. 
21. a 22.12. Krakonoška hraje koledy na Krakonošově náměstí od 11.30 hod. 
25.12. Vánoční koncert. Účinkuje H. Kvintet. Nár. dům, vstupné 40 Kč. 
26.12. Svatoštěpánský koncert (M. Matyska – varhany, J. Přibil – trubka). Koncert v rámci festivalu 
Trutnovský advent 2002. Kostel Narození P. Marie, 40 Kč. 
 

             
 

Galerie města Trutnova nabízí až do 5. prosince výstavu Otty Plachta Obrazy a plastiky.  
Od 12. prosince výstavu Obrazy, kresby, studie Jana Trampoty. 

 
 



 
Country club Bonanza připravil.  
5.12. Jarní vánek. 12.12. Country band Bonanza. 19.12. „Klubové vánoce“ s Country bandem Bonanza 
a přáteli. 27.12. Bluegrassové párty v Bonanze (setkání bluegrassových muzikantů regionu a jejich 
příznivců). 28.12. „Bramborákové hody“ s dívčí skupinou Kocábka. 31.12. Silvestr 2002. 
 
Music bar Na Nivách (bývalá Tropicana) nabízí 13.12. Epitat (nový Bydžov). 21.12. Rockové Vánoce 
(sped metalová skupina Salamandra z Ostravy, Livoren Morfia z Turnova. 27.12. Železný dědek 
(Hořice). 
 
Další akce: Výstava Oldřicha Šlégra – Obrazy (pokračování do 10.12.) v Galerii Lada. 13.12. Divadlo 
Duo z Trdýlka. 14.12. Oblastní výměnná schůzka sběratelů (Klub filatelistů Trutnov v Klubu 
důchodců Nivy). Muzeum Podkrkonoší pokračování výstavy Vánoce v Orientu (do 5. ledna). Vánoční 
koncert Chorea Corcontica a pěvecký sbor Jaromír 12. prosince. 
 

     
 
V. ročník Trutnovského adventu 
 
 Trutnovský advent vstupuje do 5. ročníku. Zahájen byl už v poslední listopadový den 
Koncertem mladých varhaníků v kostele Narození P. Marie (spoluúčinkuje Dětský sbor Fantasie  
a Soubor zobcových fléten ZUŠ). 

7. prosince má na programu Polyfonní sdružení Nové Město nad Metují s dirigentem Lukášem 
Janko a varhaníkem Jiřím Tymelem. 
 

          
 
11.prosince Varhanní koncert (Michal Novenko – varhany, Ladislav Mlejnek, sólista Opery ND Brno 
– bas, Ema Hubáčková – soprán). 
14.prosince Svatojakubský chrámový sbor a Orchestr Červený Kostelec (dirigent Jiří Kábrt, varhany 
Lidmila Hanušová). 
 



     
 
15.prosince Ostaš v Koncertní síni B.Martinů – jinak všechny akce festivalu v kostele Narození  
P. Marie. 
18.prosince Varhanní koncert pro studenty (Martin Matyska – varhany, Jan Přibil – trubka). 
21.prosince Chrámové sbory Trutnov, Hostinné, Horní Staré Město, Příležitostný symfonický orchestr. 
(Vít Mimoň a Vojtěch Hrubý – varhany). 
 

     
 
26.prosince Svatoštěpánský koncert (M. Matyska – varhany, J. Přibil – trubka). 
 
 Iniciátorem Trutnovského adventu je Martin Matyska, hlavním pořadatelem je OS Regio 
Musici ve spolupráci s městem Trutnovem, DK, ZUŠ, Arciděkanstvím Trutnov. 
 
Olymp – sport. a zábavní centrum 
 

     
 
 Sportovní a zábavní centrum v Poříčí, Náchodská 530 připravilo na prosinec: 
6.12. Martha – koncert zpěvačky provází DJ Vosa (vstupné 99 Kč). 7.12. DJ Míra alias Hůlka.  
13.12. DJ Vosa. 14.12. 2. Bowlingový turnaj firem. DJ Míra. 18.12. Ice Protection – křest nového CD. 
Olymp nabízí kromě toho 10 bowlingových drah, 2 kuželkářské dráhy, motokárovou dráhu, kulečníky, 
šipky, nevýherní automaty, velkoplošnou projekci. 



 
Svaz nuceně nasazených 
 
 Zatím co odškodnění nuceně nasazených za války v Rakousku mají odškodnění vyřízeno, 
z německé strany se objevují stále nepochopitelné odklady. Nuceně nasazení na práci v Německu 
dostanou doplatek k vyplacené záloze až v roce 2003. Mnozí postižení se už vyplacení nedočkali  
a nedočkají. Řešit se pak musí nárok pozůstalých. 
 
 Změny v provozu krytého bazénu a sauny v prosinci zveřejnily listopadové Radniční listy. 
 
Hospodářská komora 
 
 Seminář Hospodářské komory pro podnikatele a živnostníky v souvislosti se vstupem ČR  
do Evropské unie (proběhne v prosinci v Mostu k životu) bude pokračovat v lednu dalšími 
přednáškami. 
 
Vánoční koncert H. Vondráčkové a K. Gotta 
 

         
 

          
 
 V neděli večer 1. prosince se uskutečnil v trutnovském zimním stadionu před skoro 4 000 
spokojenými diváky již několik měsíců předem oznámený Vánoční koncert Heleny Vondráčkové  
a Karla Gotta. 
 Právě v Trutnově zahájily Hvězdy našeho pěveckého nebe svým koncertem první společné 
turné – Gott působí na hudební scéně už 40 let, Vondráčková skoro čtyřicet let. Koncert dobře 
zorganizovala úpická reklamní agentura Splav společně s městem Trutnov a HC Trutnov. 
 Kapacita zimního stadionu (4 000 míst) byla skoro úplně využita. Kromě míst na ochozech  
a dalších k stání se plně využila i hrací ledová plocha – její dvě třetiny zaplnily sedačky umístěné  
na provizorní palubovce. 



 Stadion byl přiměřeně vytopen a oběma umělcům při produkci zcela vyhovoval. „Karel Gott 
dokonce označil trutnovský koncert za jeden z nejhezčích,“ jak uvedla v Krkonošských novinách jedna 
z hlavních organizátorek této velmi náročné kulturní události Hana Středová z agentury Splav.  
Na Vánočním koncertě přirozeně nechyběl ani trutnovský starosta Mgr. Adamec, který kupodivu 
časově stíhá účasti na všech kulturních akcích města. 
 Koncert provázela řada mimořádných bezpečnostních opatření – od 14 hodin až do půlnoci. 
Parkování pro návštěvníky bylo zajištěno ve městě a u hotelu Patria v blízkosti zimního stadionu. Cena 
vstupenek se pohybovala od 400 do 600 korun. 
 Celá akce byla i finančně hodně náročná (i riskantní – vždyť oba hlavní účinkující vidí lidé 
v televizi takřka denně). Město podpořilo Vánoční koncert uvolněním 1 milionu 300 tisíc korun  
ze svého rozpočtu. Pevně se počítalo s úspěšností této akce – i s tím, že koncert vynese více peněz, než 
se do něj vložilo. „Co se vydělá navíc, půjde jako reinvestice do trutnovského hokejového klubu,“ 
uvedl už dříve trutnovský místostarosta Mgr. Hendrych. 
 Zájem o Vánoční koncert Vondráčkové a Gotta předčil očekávání, i když byl zahájen  
se zpožděním způsobeným pozdním dojezdem Karla Gotta. „Ještě hodinu před plánovaným začátkem 
koncertu se táhnul dav nedočkavých diváků od zimního stadionu až ke krytému bazénu,“ uvádějí 
Krkonošské noviny. 
 Čekání diváků vynahradili oba umělci bezchybným profesionálním výkonem i půlhodinovým 
přídavkem k programu. Mohutné ovace diváků jim budou připomínat jejich trutnovské vystoupení. 
 
Senátor Mgr. Adamec 
 
 Na první senátorské schůzi v Praze se nově představí nově zvolený senátor Mgr. Ivan Adamec 
– 3. prosince, kdy všichni noví členové horní komory parlamentu složí slib. 
 Začátkem prosince už také bude v provozu jeho kancelář v Horské ulici vedle GE Capital bank. 
Asistentkou senátora Adamce je Zuzana Trösterová, která zastávala tuto funkci i u bývalého senátora 
ing. Šubrta. 
 Senátorské osvědčení převzal Mgr. Adamec ve Frýdlantském salónku za přítomnosti ministra 
vnitra Grosse a předsedy Senátu Pitharta. 
 Mgr. Adamec, který zůstává i starostou města Trutnova, je přesvědčen, že „obě funkce se dají 
stihnout, je to pouze otázka organizace práce. Navíc v době mobilních telefonů jsme schopni  
se operativně domlouvat prostřednictvím moderních technologií. (Na ustavující schůzi ZM senátor 
Adamec oznámil, že se vzdává platu za vedení města a bude pobírat jen senátorský plat.) 
 
Vodovody a kanalizace 
 
 Ceny vodného a stočného se v Královéhradeckém kraji zvýší. Trutnovské Vodovody  
a kanalizace však připravují na příští rok zdražení pouze u stočného. „Cena za vodné zůstane na stejné 
úrovni. O přesné výši stočného rozhodne během dvou týdnů představenstvo společnosti,“ řekl k této 
situaci ředitel VaK Jaroslav Vrběcký. 
 Zatím co vodné zůstane na úrovni 17,90 Kč, stočné stoupne z nynějších 10,60 Kč asi o jednu 
korunu. Ceny stočného ovlivňují hlavně náklady na čištění odpadních vod. 
 
Marketing pro malé firmy 
 
 Na 4. prosince připravilo poradenské centrum pro podnikatele Regionální hospodářské komory 
dopolední seminář “Marketing pro malé firmy“ v budově „Most k životu.“ 
 Účastníci se seznámí s problematikou a konkrétními postupy v podnikatelské praxi. 
(Účastnický poplatek 300 Kč). 
 
 
 



Výstava studentských fotografií v Galerii Dračí ulička 
 

             
 

            
 
 Za účasti místostarostky ing. Horynové, ředitele Gymnázia Trutnov a četných hostů, z nichž 
mnozí se také přihlásili o slovo, byla 5. prosince slavnostně otevřena v gymnaziální budově  
na Jiráskově náměstí výstava Salón studentské fotografie. Je umístněna na chodbě 1. poschodí, která je 
vyhrazena galerii Dračí ulička. 
 Výstavu studentských fotografických výtvorů (za některé by se nemuseli stydět ani 
profesionální umělci) zahájil ředitel gymnázia Petr Skokan, odborně ji komentoval fotograf Ctibor 
Košťál, zasvěceně ji uvedl Zdeněk Tlučhoř. 
 Vernisáž byla spojena s vyhodnocením vystavených prací – udělením cen. Pamětní listy byly 
předány všem zúčastněným studentům. 
 Odborná porota (Ctibor Košťál, Jiří Havel a Karel Hybner) určila jako nejlepší fotografku 
Romanu Slípkovou. 
 Vstup na výstavu je pro širší veřejnost volný – ve všední dny v době otevření školy  
od 8 do 16 hodin. Kromě studentských prací je v galerii vystaveno i několik děl Ct. Košťála aj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznání policistům, kteří působili přechodně v Praze (NATO) 
 

     
 
 V zasedacím sále MěÚ Trutnov se sešli 6. prosince policisté trutnovského okresu (členové 
pořádkových jednotek, příslušníci dopravní a kriminální služby), kteří sloužili v Praze ve dnech 
listopadového zasedání NATO v Praze a přičinili se o klidný průběh této akce. 
 Za vzorně odvedenou práci jim sem přišli poděkovat představitelé krajského a okresního 
ředitelství Policie ČR i starosta města Trutnova Mgr. Adamec. 
 Oceněním práce našich policistů bylo i uznání, které jim vyslovil americký prezident Bush, 
poděkování všem policistům ČR. 
 Poděkování na MěÚ bylo vysloveno i všem, kteří do Prahy nejeli a zvýšenou aktivitou své 
kamarády doma plně zastoupili. 
 
Charitativní akce (žáci SOU) 
 

                                                  
 
 Do charitativní akce občanského sdružení Život dětem se zapojili i žáci SOU Volanovská. 
V ulicích města nabízeli za příspěvek občanům plastiková srdíčka ve prospěch dětí postižených 
leukemií a na opravu povodněmi poškozených zdravotnických zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Střední zdravotnická škola 
 

     
 
 Dny otevřených dveří připravila SZŠ pro zájemce o studium na 6. prosince (další se uskuteční 
v lednu 2003). Den otevřených dveří i na obch. akademii. 
 
Přerušení dodávky tepla 
 
 Z důvodu poruchy na hlavním napájecím potrubí horkovodu Trutnov byla přerušena dodávka 
tepla a teplé vody na Horní a Střední Předměstí, Vnitřní město, Českou čtvrť a Kryblici – od poledne 
6.12. do večera 7.12. 
 Příčinou omezení je závada přímo před budovou závodu – zkorodované potrubí v chodníku. 
 
Prezentace knihy Dr. Vladimíra Wolfa 
 

             
 

           
 
 7. prosince dopoledne se uskutečnila ve Staré radnici prezentace a autogramiáda knihy  



prof. Dr. Vladimíra Wolfa, věnovaná Janu Koldovi ze Žampachu, táborskému hejtmanovi, 
loupeživému rytíři, kondotiérovi a psanci. Kniha se zabývá pohusitským obdobím a složitou osobností 
Jana Koldy. 
 Ve svém krátkém, ale zasvěceném uvedení, osvětlil Dr. Wolf osobnost, ke které se vrátil  
po čtyřiceti letech – začal se jí věnovat už jako student. 
 Autogramiády se zúčastnili i představitelé města – starosta Ivan Adamec a jeho zástupkyně 
Hana Horynová kromě řady hostí a přátel autora knihy. Při prezentaci bylo představeno nové 
trutnovské nakladatelství Lupus, které se chce věnovat regionální literatuře. 
 Publikaci, bohatě doloženou poznámkami, prameny, literaturou, rejstříky, vydala Pedagogická 
fakulta univerzity Hradec Králové v nakladatelství Lupus Trutnov. Tisk Exprestisk Trutnov, obálka  
a grafická úprava Jiří Škopek, náklad 2 000 výtisků. 
 
Mistrovství ČR a Velká cena Krkonoš v Trutnově (tanec) 
 

                 
 

                    
 

                
 



 Už v říjnu informovaly Krkonošské noviny o Velké ceně Krkonoš a o Mistrovství ČR 
profesionálů ve standardních a latinskoamerických tancích 7. prosince v Trutnově. Uskutečnilo se 
v nově postavené sportovní hale na sídlišti Družba a sjely se sem nejlepší taneční páry z ČR  
a zahraničí – z Polska, Slovenska a Německa. 
 Proč v Trutnově a právě v nové sportovní hale osvětlil prezident České profesionální taneční 
federace Jiří Kopečný. Trutnovská radnice nabídla pořadatelům velmi dobré podmínky a vyšla jim  
ve všem maximálně vstříc. Rozhodující také bylo, že taneční sport má v Trutnově svou tradici, své 
výborné zázemí. Zájem v Trutnově o tanec se projevuje i účastí diváků na pořádaných tanečních 
akcích. Stovky jich zaplnily halu. 
 Profesionální tanečníci jsou sice v zásadě především sportovci, ale umělecké podání hraje 
v jejich výkonech významnou roli. „Jak známo,“ uvedl doslova prezident Kopečný, „každý herec nebo 
aktér uměleckého díla potřebuje kolem sebe diváky. Čím jich má kolem sebe více, čím je atmosféra 
upřímnější, podvědomě ze sebe vydává maximum. Před prázdným hledištěm v takovéhle hale by se 
tancovalo samozřejmě špatně.“ Trutnovská taneční soutěž na něho zapůsobila tak, že nevyloučil 
v budoucnu uspořádání dalších větších tanečních soutěží v Trutnově. 
 Velké uspokojení nad průběhem mistrovství vyjádřil i vedoucí soutěže Walter Elschek jun. 
z Tanečního centra Walter-Dancing, které se v Trutnově zabývá především sportovním tancem. 
Věnuje se úspěšně dětem a juniorům – nejlepší posílá na soutěže pod označením Bene Dance Art 
Team Trutnov. A dobře při tom reprezentují město. 
 A výsledky mistrovství? Ve standardních tancích zaujal český pár Lenka a Marcel Gebertovi 
(1. místo), v kategorii latinskoamerických tanců zvítězili Jaroslav Kuneš a Jana Vondrušková. 
Mezinárodní porotu tvořili odborníci z ČR, Polska a Rakouska. 
 Taneční pár Radovan Šreiber a Markéta Kašparová z trutnovského Bene Dance Art Team 
obsadil třetí místo ve třídě B latinskoamerických tancích při Velké ceně Krkonoš – ta předcházela 
Mistrovství ČR profesionálů. 
 Program soutěže hodnotně zpestřilo vystoupení členů dětského seskupení Animals. 
 K bezchybným výkonům soutěžících přispěl Orchestr Ladislava Bareše, který provázel hudbou 
mistrovská vystoupení. 
 
Walter Elschek, jun. 
 
 Velkou zásluhu na úspěšnosti taneční soutěže má Walter Elschek, který se v Trutnově věnuje 
výuce tanců od dětských tanečních kroužků až po sportovní páry. Do Trutnova se vrátil z Prahy –  
do roku 2000 tančil za Sportovní taneční klub Praha. Dosáhl řady úspěchů, např. ve finále otevřených 
závodů v Polsku, 13. místo na Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích, úspěšně si vedl  
i na závodech v Dánsku, Německu, Rakousku, Itálii i jinde. 
 
Vánoční stromky 
 
 Vánoční stromky nabízejí i letos v Trutnově Lesy a parky, s.r.o. ve dnech 10. – 19. prosince. 
Prodej probíhá v jejich areálu na Úpické. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vánoční trhy 
 

         
 
 Vánoční trhy na Krakonošově náměstí začaly v druhém prosincovém týdnu. Trhovci – nabízen 
by měl být hlavně tradiční vánoční sortiment – tu mají k dispozici na třicet vkusných dřevěných 
stánků. Pěkně osvětlené náměstí a vánoční reprodukovaná hudba spoluvytváří návštěvníkům tu pravou 
vánoční pohodu. 
 Poprvé se tyto vánoční trhy uskutečnily v roce 1998. Jejich cílem není komerce za každou 
cenu, mají i společensky a kulturně zpestřit předvánoční život města. Trvat mají až do 24. prosince. 
 
 Den otevřených dveří připravilo pro zájemce o studium na této škole i trutnovské gymnázium 
9. prosince. 
 
Nejlepší školní časopis (SZŠ) 
 
 Jako nejlepší školní časopis u nás vybrala Nadace Josefa Luxe „Krvinku,“ vydávanou od roku 
1996 na trutnovské střední zdravotnické škole. (O první místo se dělí se školním časopisem gymnázia 
v Českém Těšíně.) Diplom a finanční odměnu převzal v Praze za školu ředitel SZŠ Karel Javůrek. 
Vedoucí redakční rady „Krvinky“ je učitelka Alžběta Pivoňková, nejpilnější dopisovatelkou Petra 
Mikešová. 
 
Deset let Speciální ZŠ ve Voletinách 
 

           
 



           
 
 Deset let trvání Speciální základní školy ve Voletinách si připomenuli pracovníci tohoto 
zařízení a hosté ve dnech 11. – 13. prosince, kdy škola nabídla jednak prohlídku svého zařízení 
(vkusně a užitečně provedená nástavba a úpravy prostor), jednak řadu doprovodných akcí – školní 
akademii, Den otevřených dveří, setkání bývalých i současných žáků a učitelů. 
 
Protidrogová akce (Ramblin Rex) 
 
 Pořad zaměřený na protidrogovou prevenci připravili pro střední školy v Trutnově hudebníci 
Ramblin Rex a Jiří Kysela. Hodinový program v angličtině je uveden bluessovou muzikou. Pořad 
„Pravdivá výpověď o životě“ zachycuje osobní prožitky amerického kytaristy a zpěváka Ramblina 
Rexe, který je vyléčeným alkoholikem a narkomanem. „Skoro jedenáct let jsem žil opojen alkoholem  
a pod vlivem drogy,“ přiznává Rex. 
 
Poslední číslo Věstníku OkÚ 
 

11.prosince vyšlo poslední vydání Věstníku OkÚ Trutnov, který byl v celé době svého trvání 
od září 1991 metodickým pomocníkem obcí a měst okresu Trutnov. Za uvedenou dobu zveřejnil  
220 částek s 1 288 položkami. 

Posledním dnem roku 2002 končí činnost okresní úřady a jejich působnost přechází na kraje  
a obce s rozšířenou působností. Odbornou a metodickou pomoc obcím bude poskytovat krajský úřad. 

 
Trutnov – územní pracoviště MV 
 

Dozor nad výkonem působnosti obcí bude vykonávat i Ministerstvo vnitra, jeho územní 
pracoviště právního dozoru a metodiky. Sídlem tohoto oddělení v Královéhradeckém kraji bude 
Trutnov – kontaktní místa budou v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě a Rychnově nad Kněžnou. 

Věstník OkÚ redigoval Mgr. Vladimír Vomáčka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výstava malíře J. Trampoty (GMT) 

FK 136 

     
 
 Výstavu malíře Jana Trampoty v Galerii města Trutnova zahájil 12. prosince historik  
PhDr. Jaromír Zemina, který velmi podrobně osvětlil život a dílo tohoto vynikajícího umělce. 
 O něm také zasvěceně uvedl Aleš Pražan, ředitel galerie, v Radničních listech: „Hlavním 
tématem tvorby Jana Trampoty (1889-1942) byla česká krajina, tak je malíř znám a tak bude  
na výstavě prezentován. Na počátku 20. století, kdy autor žil v Praze, kde navštěvoval Umělecko-
průmyslovou školu, se účastnil kvasu a vření v české kultuře. Osobně se stýkal s celou generací 
skupiny Osma. 
 Na výstavě bude doložena pozdější korespondence s E. Fillou, A. Hudečkem,  
R. Kremličkou, V. Benešem a J. Zrzavým. Malíř ve svém hledání prošel kubismem, fauvismem  
i symbolismem a právě tato výstava by měla ukázat, jak mnoho z těchto moderních, uměleckých 
směrů té doby v malířově tvorbě zůstalo. 
 Na výstavě dáme prostor malířově kresbě, v hlavním sále 1. patra budou umístěny obrazy 
z cest, především z cesty do Eretatu v Normandii, kde byl J. Trampota na návštěvě se svým přítelem 
malířem R. Kremličkou v letech 1930-31. V nejvyšším patře galerie, a tedy v největším prostoru, 
budou vystaveny obrazy české krajiny. 
 Jan Trampota byl členem SVU Mánes, se spolkem pravidelně vystavoval. Výstava bude 
doložena katalogy, osobní korespondencí a vydanou literaturou, která vypovídá o malíři, jenž byl 
solitérem a výraznou osobností české výtvarné scény pol. 20. století,“ 
 Výstavu Jana Trampoty „Krajina“ potrvá do 30. ledna 2003. Její zahájení zajímavě obohatilo 
vystoupení swingové kapely Blues star Václava Marka z Hradce Králové. 
 
 Silné mrazy v druhé prosincové dekádě dělají starosti hlavně zemědělcům. Škodí především 
porostům, které nechrání sněhová pokrývka – ozimy vymrzají. 
 
Poděkování hasičům za pomoc při povodních 
 
 Pamětní listy za pomoc při záchranných pracích  a při likvidaci následků letošních povodní 
převzalo 13.12. třináct členů Hasičského záchranného sboru Trutnov od představitelů 
Královéhradeckého kraje. 
 Na Mělnicko a Českobudějovicko odjeli postupně tři pracovníci týmu – na určeném místě 
pracovaly vždy týden. K dispozici měly dvě vlastní čerpadla a motorovou pilu – jejich vybavení 
doplnil Hradec Králové cisternou, kontejnery a velkočerpadly. 
 Zážitky z následků povodní mají otřesné. „Bylo to dost hrozné, když na to vzpomínám,“ uvádí 
jeden z nich, velitel čety Vratislav Lánský. „Především na Mělnicku, kde se voda, vzhledem k soutoku 
řek, v obcích doslova hromadila. V jedné vesnici působilo šest i více záchranných sborů a stále jsme 
odčerpávali vodu.“ 
 



Speciální ZŠ ve Voletinách (10 let) 
 
 Významnost Speciální ZŠ ve Voletinách ocenili představitelé města Mgr. Adamec  
a Ing. Horynová při své návštěvě tohoto zařízení u příležitosti oslav jejího desetiletého trvání  
12. prosince. Po prohlídce školy, která se zaměřuje především na výuku dětí se specifickými 
poruchami učení, např. dysgrafie – poruchy psaní, dyslexie – poruchy čtení, dyskalkulie – poruchy 
počítání, její výzdoby a vyučovacích pomůcek, následovala beseda. Ředitelka Stanislava Tejchmanová 
přiblížila návštěvníkům vyučovací metody, systém práce, individuální přístup k postiženým dětem  
i uspokojivé pracovní výsledky. Žáky školy jsou i děti z okolí Trutnova. 
 
Divadlo Duo v Trdýlku 
 
 13. prosince zavítalo do Divadélka Trdýlko ZUŠ ve Školní ulici královéhradecké Divadlo Duo, 
nejúspěšnější loutkové divadlo roku 2001 a 2002, vítěz největších loutkových festivalů v Čechách. 
Letos obdrželo cenu Divadelních novin v kategorii alternativního divadla. 
 
Klub filatelistů 
 
 Poslední letošní Oblastní výměnná schůzka sběratelů známek, cenin, pohlednic a etiket 
proběhla 14. prosince v trutnovském Klubu důchodců Na Nivách. Pořadatelem trutnovský Klub 
filatelistů, jehož hybnou silou je Pavel Janata. 
 
Autobusy se vracejí na rekonstruované nádraží 
 

     
 
 Ze soboty na neděli (ze 14. na 15. XII.) se vrátily na nové modernizované nádraží autobusy  
ze Šmoulova, kde byly přechodně umístěny. I když celý areál rekonstruovaného autobus. nádraží není 
dosud dokončen (až na jaře 2003) – chybí zastřešení, bude fungovat jako před rekonstrukcí. 
 Zatím jsou nově vybudované nástupní ostrůvky, lavičky k sezení, informační tabule, nový je 
povrch silnice a nosná konstrukce střechy. Pro cestující je připraveno devět výjezdních stanovišť. 
 Přemístění z někdejšího autobusového nádraží se týká jen linkové dopravy – nástupní  
a výstupní místa pro městskou hromadnou dopravu se nezmění. Nové je stanoviště pro auta taxislužby 
v bezprostřední blízkosti nádraží. Osm míst a samostatný výjezd na Horskou ulici oddělí taxikáře  
od autobusové dopravy. 
 Bývalý Šmoulov se znovu změní v placené parkoviště – za hodinu se tu platí 5 Kč. 
 Nové jízdní řády autobusových linek se objevily na informačních deskách všech autobusových 
zastávek. 
 
 
 
 



Změny ve vlakové dopravě 
 
 Od 15. prosince platí i nové jízdní řády pro vlakovou dopravu (budou se měnit ne v květnu jako 
dosud, ale v prosinci). 
 Autobusová a vlaková doprava přináší od 15. prosince významné změny. Zásadní novinkou 
v autobusové je jeden ranní spoj navíc mezi Trutnovem a Hradcem Králové. Vyjíždí ráno ve 4 hodiny 
30 minut. Zaveden byl především kvůli těm, kteří dojíždějí do Hradce za prací. U dálkové přepravy je 
změna cílové stanice u autobusů jedoucích do Prahy – nebude už na Černém mostě, ale až na Florenci. 
Odůvodnil to vedoucí linkové autobusové dopravy společnosti Osnado Josef Hanzlík: „Je to kvůli 
tomu, že povodněmi poškozené metro z Černého mostu do centra ještě řádně nefunguje. Lidé se tak 
dálkovým autobusem dostanou až do centra hlavního města.“ 
 
Expres „Krakonoš“ 
 

                                                
 
 S novinkou přišly i České dráhy: V pondělí 16. prosince znovu (po dvouleté přestávce) vyjede 
z Trutnova expresní vlak s označením Krakonoš. Celou trasu Trutnov – Hradec Králové- Praha ujede 
za dvě a tři čtvrtě hodiny. (Původní motorový rychlík se stejným označením, jehož provoz skončil 
v roce 2000, jel do Prahy 3 hodiny a 50 minut.) 

„Krakonoš“  bude z Trutnova odjíždět v pracovní dny a v sobotu v 6.31 h., do Hradce Králové 
po zastávkách v Malých Svatoňovicích, Červeném Kostelci, Starkoči, České Skalici v Jaroměři  

v 7.41 h. Z Hradce Králové v 7.52 h. a bez dalších zastávek dorazí po 185 kilometrové cestě  
do Prahy, Hlavní nádraží v 9.16 h. (Cestu urazí dřív než autobusové spoje.) 

Při zpáteční cestě bude „Krakonoš“ odjíždět z Prahy v pracovní dny a v neděli ve 14.42 h.,  
do Hradce Králové přijede v 16.07 h. a svou jízdu ukončí v Trutnově v 17.31 hodin. 

Pro jízdu tímto expresem není nutný žádný příplatek a platí pro ni všechny obchodní nabídky  
a slevy ČD. Např. majitele zákaznické karty staršího 15 let přijde jedna cesta z Trutnova do Prahy  
ve 2. třídě na 132 Kč, dítě od 6 do 15 let a důchodci zaplatí jen 66 Kč. 

Při cestě tam i zpět je výhodné využít zpáteční jízdné za 233 Kč, děti a důchodci zaplatí  
117 Kč. Majitelé Junior pasu, který využívají nejvíce studenti mezi 15-26 lety, vyjde cesta do Prahy 
pouze na 87 Kč. Ve vlaku jsou samozřejmě řazeny i vozy 1. třídy a ve všech vozech soupravy si je 
možno za 20 Kč rezervovat místo zakoupením místenky. 

Nový spoj expresních vlaků nebude vhodný jen pro obyvatele uvedených měst. Díky 
zrychleným přípojným vlakům Meziměstí – Hronov – Náchod – Starkoč a zpět nabídne zlepšení  
i pro obyvatele Náchodska. 

Při první jízdě expresu Krakonoš 16. prosince dostal každý cestující malý dárek. 
 
Reforma veřejné správy (stěhování některých odd.) 
 
 Druhou polovinu prosince charakterizovalo na městském úřadě stěhování a uzavření některých 
oddělení. Z důvodu reformy veřejné správy je až do 20.12. uzavřen živnostenský odbor, od 17.12. 
bude na tři dny mimo provoz oddělení matriky a evidence obyvatel. 



 Nové sídlo živnostenského odboru města bude v objektu okresního úřadu v Horské ulici. Sem 
přejde od 30.12. i oddělení životního prostředí. Sem (do OkÚ) se přestěhuje i matrika a evidence 
obyvatel. Ve druhém poschodí bude umístěno také oddělení občanských průkazů a cestovních 
dokladů. 
 
Vánoční výstava v ND (16.-21.12.) 
 

     
 
 Od 16. do 21. prosince probíhala ve velkém sále Národního domu každoroční Vánoční výstava, 
kterou připravili pracovníci Domu kultury. Letos byla zvlášť zdařilá výběrem velmi hodnotných 
vystavených exponátů. Staročeské perníky Aleše Vostřeze a Martiny Kvapilové, loutkový betlém 
Lydie Mrázové, krajky Světlany Pavlíčkové, majolikový kalendář Dagmar Kratochvílové na dvanácti 
obrazech, podmalby na skle Marie Flaškové, vystřihovánky Markéty Vránové. Letošní Vánoční 
výstavu velmi obohatily „ex libris“ ze sbírek předsedy trutnovského Klubu filatelistů Pavla Janaty. 
 
Sloučení MŠ Trutnova v jeden právní subjekt 
 
 Poslední prosincové zastupitelstvo města rozhodlo o sloučení jedenácti mateřských školek  
ve městě v jedinou příspěvkovou organizaci nazvanou Mateřská škola Trutnov. Důvodem kromě 
efektivnosti bude i praktické vytížení vedoucích pracovnic MŠ. Administrativě sloučených školek 
v jeden subjekt se bude věnovat jediná ředitelka (výběr v konkurzním řízení) – vedoucí MŠ se budou 
moci věnovat pedagogické činnosti. 
 Prozatímní sídlo ředitelky nového subjektu bude v objektu MŠ v Komenského ulici. 
 
Grant na podporu hudebních aktivit (Music bar Na Nivách) 
 
 Podle rozhodnutí ZM získá grant na podporu hudebních aktivit (120 000 Kč) Ivo Novotný  
pro Music bar Na Nivách. Ten provozuje hudební klub od poloviny roku 2002. Grant použije 
na dovybavení klubu pódiovou aparaturou. 
 O příspěvek (grant) se ucházeli ještě Radek Malina z Muzikantského ráje, Věra Bartošová 
z Music pubu Dvoračka a Jiří Jůzl z Country clubu Bonanza. (Muzikantský ráj se zaměřuje  
na klasickou hudbu, na vystoupení kytaristů, písničkářů. Dvoračka na koncerty rockových kapel. 
Bonanza na country muziku.) 
 
 
Klub seniorů 18.12. 
 
 Poslední letošní schůze Klubu seniorů 18. prosince (zúčastnili se kromě zástupce starosty  
ing. Horynové i tři noví radní) byla věnována Galerii města Trutnova (mezi seniory přišel její nový 
ředitel Aleš Pražan, který seznámil se svou koncepcí další činnosti galerie), dále Speciální základní 
škole ve Voletinách (o škole a její činnosti zajímavě besedovala ředitelka Stanislava Tejchmanová). 
  



Ing. Vladimír Klímko a Lubomír Šorm v Klubu seniorů 
 

     
 
 Další schůze KS (bude zřejmě přes několikeré vyjádření předsedy Miroslava Šafaříka činnost 
tohoto zařízení pokračovat) bude v lednu 2003. 
 Hlavními hosty Klubu seniorů byli přednosta OkÚ ing. Klímko (tuto funkci dobře zastával  
5,5 roku) a jeho zástupce Šorm. Oba v diskuzi otevřeně a konkrétně rozebrali svou činnost na OkÚ  
(L. Šorm tu působil 12 let) a seznámili účastníky s probíhající reformou státní správy. DO KS zavítali 
nejednou a jeho činnost i dnes s uznáním zhodnotili. 
 
Provoz MěÚ koncem roku 
 
 Městský úřad v Trutnově bude ještě 20. prosince (pátek) k dispozici občanům od 8 do 16 hodin. 
V dalších dnech bude radnice uzavřena a pro vyřízení nutných záležitostí bude v provozu v určené dny 
(zveřejnily je prosincové Radniční listy) Informační recepce ve vestibulu. V pondělí 30. prosince bude 
mít radnice obvyklý úřední den, 31. prosince bude městský úřad uzavřen. 
 
Vrátí se český vězeň v Thajsku Radek Hanykovics do ČR? 
 
 V polovině prosince předalo Thajsko českému velvyslanectví dokumentaci k případům dvou 
Čechů, kteří si v thajském vězení odpykávají vysoké tresty za pašování drog. Začátkem října požádala 
česká strana o jejich vydání. 
 Jedním z vězňů je třiatřicetiletý Hanykovics z Trutnova. Svou žádost o přemístění do ČR 
napsal hned poté, co začala 24. září platit česko-thajská smlouva o vydávání vězňů. Jednou z hlavních 
podmínek je uznání výše trestu, který thajský soud vyměřil. 
 
Zima se ohlašuje 
 
 Silničáři Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, divize Trutnov, upravovali 27. 
prosince od druhé hodiny ranní pomocí osmnácti sypačů komunikace v okrese, které mají na starosti - 
je jich přes šest set kilometrů. 
 Zatím co ulice jsou (a platí to i o Trutnově) celkem v pořádku – dobře sjízdné, s chodníky je to 
už mnohem horší. Námraza, kluzký povrch se přičiňují ve městě o problémy chodců, zvláště těch 
starších a starých. Chodníky byly jako zrcadlo. O místní komunikace se staralo pět multikár TS. 
 
 
 
 
 
 



Svatoštěpánský koncert 26.12. 
 

     
 
 Svatoštěpánským koncertem vyvrcholil v trutnovském kostele Narození P. Marie pátý ročník 
festivalu Trutnovský advent. V hodnotném programu vystoupili Martin Matyska (varhany) a Jan Přibil 
(trubka) – Česká vánoční muzika od Adama Michny a koledy. 
 
Chrámové sbory 21.12. 
 

     
 
 Rozlehlý kostel naplnil 21. prosince koncert, na němž vystoupily Chrámové sbory Trutnova, 
Hor. St. Města a Hostinného, dále Příležitostný symfonický orchestr, který se představil skladbou 
Toccata a Missa Orbis factor. 
 
Obchody v centru města na Štědrý den 
 
 Na Štědrý den se i letos opakovala situace loňského roku. Ti, kteří na poslední chvíli sháněli 
v centru okresního města štědrovečerní dárky, byli zklamáni tím, že řada obchodů tu nefungovala. 
Jejich majitelé se brání mj. i tím, že měli otevřeno v dostatečné míře před svátky, kdy si mohl každý 
dárky včas obstarat. 
 
Zimní údržba komunikací a chodníků 
 
 Konec prosince silničáře potrápil. Z 28. (sobota) na 29. pršelo a vlivem teploty  
pod 0 stupňů Celsia se tvořila na komunikacích nebezpečná ledovatka. Silnice I. a II. třídy byly  
po chemickém ošetření pracovníky SÚS Trutnov v dopoledních hodinách už dobře sjízdné. O místní 
komunikace se postaraly TS. 
 Horší to už bylo s chodníky, které v naprosté většině nejsou udržovány především majiteli 
přilehlých objektů. Příslušníci městské policie postupují zatím však příliš mírně – upozorňováním  
a výzvou k nápravě bez pokutování. 



 
Nezaměstnanost v prosinci 
 
 V prosinci se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo na okrese 597 občanů. Do zaměstnání 
nastoupilo 346 uchazečů, z evidence vyřazeno pro nespolupráci 52, z ostatních důvodů 62 uchazečů  
o práci. Proti listopadu se zvýšil počet evidovaných uchazečů zvýšil o 137 a míra nezaměstnanosti  
se zvýšila z 9,33% na 9,56%. V porovnání se stavem na konci roku 2001 bylo v evidenci o 1 126 
uchazečů více a míra nezaměstnanosti byla vyšší o 1,9%. 
 V průběhu roku 2002 vstoupilo do evidence 8 125 občanů. Z evidence bylo vyřazeno 7 000 
uchazečů, z toho 5 214 v důsledku nástupu do zaměstnání. 
 V oblasti Trutnova bylo 3 714 uchazečů o zaměstnání (64,5% z okresu), míra nezaměstnanosti 
činila 10,66%. 
 Hmotné zabezpečení bylo na okrese vypláceno 20623 uchazečům o zaměstnání, tj. 45,5% 
z jejich celkového počtu. Od počátku roku bylo na hmotném zabezpečení vyplaceno 88 810 tisíc 
korun. 
 Počet uchazečů připadajících v úvahu na jedno volné místo se zvýšil z 5,9 v lednu  
na 9,1 v prosinci. 
 Na veřejně prospěšných pracích, organizovaných na základě dohod úřadu s obcemi  
a charitativními institucemi bylo umístěno 33 uchazečů o zaměstnání. Do rekvalifikace bylo zařazeno 
187 uchazečů. Odborná praxe byla zabezpečena pro 10 absolventů SŠ a VŠ. S příspěvkem úřadu práce 
vzniklo 27 nových pracovních míst. 
 V Trutnově samém činil počet nezaměstnaných 1 660, počet ekonomicky aktivních obyvatel 
16 421. Míra nezaměstnanosti dosáhla 10,11%. 
 
Reforma veřejné správy 
 
 Od 1. ledna 2003 dojde k významným až k převratným změnám ve fungování veřejné správy. 
K 31. prosinci 2002 se ruší okresní úřady a činnosti těmito úřady dosud vykonávané přecházejí na 
krajské úřady, ale hlavně na tzv. pověřené úřady s rozšířenou působností. Takovým úřadem se  
od 1. ledna 2003 stává i MěÚ Trutnov. O dopadech, které reforma veřejné správy přinese občanům 
Trutnova a dalším obcím, které přejdou do působnosti MěÚ Trutnov, informoval v prosincových 
Radničních listech tajemník MěÚ Bc. Zdeněk Nýdrle, který pracuje na úseku veřejné správy od roku 
1992. 
 S jeho zásadními připomínkami souhlasí nejen kronikář, ale pociťuje to tak i většina občanů. 
„Politické zadání reformy bylo zcela chybné. Stát se zbavil vlivu v oblastech, patřících neoddělitelně 
mezi ty, pro který si stát ze svých daní platíme. Nejenže se tak zbavil povinnosti tyto činnosti 
vykonávat, ale přenesl odpovědnost za fungování značné části státní správy na místní samosprávy.“ 
 „Načasování praktického počátku realizace reformy na letošní rok nelze nazvat jinak než 
nesmyslným. Rok 2002 byl rokem volebním a například pro náš úřad to znamenalo zajišťování trojích 
voleb. Orgány města byly nuceny učinit v souvislosti s reformou některá zásadní rozhodnutí, aniž bylo 
jisté, že po volbách budou nové orgány tato rozhodnutí akceptovat. V Trutnově naštěstí dopadly volby 
minimálně z tohoto pohledu dobře a tak je díky staronovému vedení radnice zachována nezbytná 
návaznost jednotlivých kroků při realizaci posledních fází reformy…“ 
 „Financování reformy a její dopady do rozpočtu obcí byly buď hrubě podceněny nebo stát 
vědomě přesunul starost o nezbytné finanční zajištění celé akce na pověřené obce. Již za současného 
stavu pokrýval příspěvek státu na výkon přenesené působnosti (tj. státní správy) pouze menší část 
nákladů prokazatelně vynaložených. Tato neblahá skutečnost se od 1.1.2003 ještě zvýrazní  
a prohloubí. A tak vinou státu pověřené obce namísto investic do veřejných statků budou financovat 
provoz svých úřadů…“ 
 Nicméně jako úředník ctím zákony a respektuji právní prostředí, v němž se pohybujeme,  
a proto spolu s kolegy zajistíme vše potřebné tak, aby se výkon veřejné správy v našem městě  
na počátku příštího roku nezastavil a aby co nejdříve fungoval podle našich, ale především podle 
Vašich představ.“ 



 
Struktura MěÚ 
 
 Informace o struktuře MěÚ a jeho fungování po 1.1.2003 odpovídají, jak uvádí tajemník MěÚ, 
dnešnímu stadiu realizace reformy a mohou doznat dílčích úprav. Řada věcí podléhá schválení 
v orgánech města a s definitivní platností o nich bude rozhodnuto v druhé polovině prosince. Občané 
Trutnova budou o všech změnách a nových skutečnostech informováni prostřednictvím Radničních 
listů nebo u zodpovědných pracovníků města. 
 Městský úřad Trutnov bude mít 10 samostatných odborů namísto dosavadních 7. Novými 
odbory budou odbor státní sociální podpory, odbor životního prostředí a odbor správní. Zvýšení počtu 
odborů je vynuceno obrovským nárůstem činností, které bude MěÚ napříště zajišťovat. Počet 
zaměstnanců „nového“ úřadu bude cca 260. 
 
Rozmístění odborů MěÚ 
 
 V hlavní budově na Slovanském náměstí 165 bude: 

1) vedení města (starosta, místostarostové a tajemník MěÚ) 
2) odbor finanční (oddělení účtárny, oddělení rozpočtu a veřejnoprávní kontroly, oddělení daní a 

poplatků) 
3) odbor výstavby (oddělení územního řízení a stavebního řádu, oddělení silničního hospodářství 

a dopravy, oddělení památkové péče) 
4) odbor rozvoje města a územního plánování (oddělení územního plánování a regionálního 

rozvoje, oddělení investic) 
5) odbor majetkový (oddělení bytových a nebytových prostor, oddělení pozemků, oddělení 

evidence a správy majetku, oddělení realitní, oddělení ochrany majetku a osob) 
 

V budově na ulici Horská 5 (v budově bývalého okresního úřadu) bude: 
1) odbor životního prostředí (oddělení ochrany krajiny, oddělení ochrany prostředí a vodního 

hospodářství) 
2) odbor živnostenský (oddělení registrace, oddělení kontroly) 
3) odbor státní sociální podpory (oddělení lokální kontaktní místo Trutnov, oddělení metodicko-

kontrolní a vzdálené kontaktní místo Trutnova – v rámci tohoto odboru je zajištěna agenda 
státní sociální podpory na vzdálených kontaktních místech-Vrchlabí, Dvůr Králové, Hostinné, 
Svoboda nad Úpou, Úpice, Žacléř). 

 
Zbývající 3 odbory, resp. jejich oddělení, se budou nacházet jak v hlavní budově na Slovanském 
náměstí, tak i v budově na Horské: 

1) odbor Kancelář MěÚ (oddělení sekretariátu vedení-Slovanské náměstí, oddělení pro styk 
s veřejností-Slov. nám., oddělení informatiky–Slov. nám., oddělení informační recepce-Slov. 
nám., oddělení personální a mzdové-Slov. nám., oddělení krizového řízení-Horská, odd. správy 
budov-Slov. nám.) 

2) odbor správní (oddělení právní-Slov. nám., oddělení matriky a evidence-Horská, oddělení obč. 
průkazů a cest. dokladů-Horská, oddělení dopravně správních agend-Horská) 

3) odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (oddělení sociální péče a služeb-Slov. nám., 
oddělení školství a zdravotnictví-Slov. nám., oddělení sociálně právní ochrany dětí-Horská, 
oddělení kurátorů, sociální prevence a civilní služby-Horská). 

 
Nebývalý rozsah změn ve fungování veřejné správy může přinášet (a zákonitě přinese) i jisté 

potíže. 
 
 Personální obsazení vedení města, odborů a oddělení v hlavní budově a budově bývalého OkÚ 
(zveřejněno ve zvláštním vydání Radničních listů s telef. čísly): 
Hlavní budova na Slovanském náměstí. 



Vedení města: starosta Mgr. Ivan Adamec, 1. místostarosta Ing. Hana Horynová,  
2. místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych, Bc. Zdeněk Nýdrle. 
 
Odbor finanční: vedoucí Ing. Josef Gereg, oddělení účtárny Milena Hartmanová, oddělení rozpočtu  
a veřejnoprávní kontroly Jiří Bělina, oddělení daní a poplatků Alena Troblová. 
 
Odbor výstavby: vedoucí Jan Doubravová, oddělení územního řízení a stavebního řádu Eva Knotková, 
oddělení silničního hospodářství a dopravy Antonín Huťka, oddělení památkové péče. 
 
Odbor rozvoje města a územního plánování: vedoucí Ing. Miroslav Franc, oddělení územního 
plánování a regionálního rozvoje Marek Hlíza, oddělení investic Petr Andr. 
 
Odbor majetkový: vedoucí Ing. Richard Houdek, odd. bytových a nebytových prostor Jiří Hák,  
Ing. Miroslava Šormová-odd. pozemků, odd. evidence a správy majetku Hana Hniková, odd. realitní 
Ivana Matoulková, oddělení ochrany majetku a osob Zuzana Vojtíšková. 
 
Odbor životního prostředí: vedoucí Ing. Miloslav Diviš, oddělení ochrany krajiny Jiří Hejna,  
odd. ochrany prostředí a vodního hosp. Tomáš Čížek. 
 
Odbor živnostenský: vedouí Jana Všetečková, oddělení registrace Dagmar Líbalová, oddělení kontroly 
Ing. Zdeněk Kopecký. 
 
Odbor státní sociální podpory: odd. lokální kontaktní místo Trutnov: vedoucí Ing. Josef Roubínek, 
odd. metodicko-kontrolní a vzdálené kontaktní místo Ing. Pavel Čtvrtečka, v rámci tohoto odboru je 
zajišťována agenda státní sociální podpory na vzdálených kontaktních místech Vrchlabí, Dvůr 
Králové, Hostinné, Svoboda, Úpice, Žacléř. 
 
Zbývají tři odbory, resp. jejich oddělení se nacházejí jak v hlavní, tak i ve vedlejší budově někdejšího 
OkÚ. 
Odbor Kancelář MěÚ: vedoucí Mgr. Luboš Rathouský, odd. sekretariátu vedení (Slovanské náměstí) 
Jitka Műhlová, oddělení pro styk s veřejností (Slov. nám.) Ing. Veronika Vášová, oddělení informatiky 
(Slov. nám.) Jozef Bocán, oddělení informační recepce (Slov. nám.) Vladislav Šmída, odd. personální 
a mzdové (Slov. nám.) Jitka Geislerová, odd. krizového řízení (Horská, OkÚ) Ing. Jiří Aberle, odd. 
správy budov (Slov. nám.) Pavel Holý. 
 
Odbor správní: vedoucí Mgr. Jiří Ratajík, odd. právní (Slov. nám.) Mgr. Ing. Aleš Bouda, odd. matriky 
a evidence obyvatel (Horská) Věra Ouhrabková, odd. občan. průkazů a cest. dokladů (Horská) Jiří 
Henych, odd. dopravně správních agend (Horská) Milan Špůr. 
 
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví: vedoucí PaedDr. Karel Rouha,, odd. sociální péče  
a služeb (Slov. nám.) Marcela Šafaříková, odd. školství a zdravotnictví (Slov. nám.) Mgr. Dušan Rejl, 
odd. sociálně právní ochrany dětí (Horská) PaedDr. Ivan Knotek, odd. kurátorů, sociální prevence  
a civilní služby Zdena Tytorová. 
 
 Reforma veřejné správy může přinést i jisté obtíže při tak nebývalém rozsahu změn. Vyžaduje 
to i porozumění, trpělivost a pochopení ze strany občanů. 
 
  
 
 
 
 
 



 Konec prosince byl libě poznamenán vánoční hudbou, v níž nemohly chybět vánoční koledy. 
Komorní smyčcový orchestr-soubor Musica antiqua Trutnov 19.12. Koncert H-kvintet v Národním 
domě. 
 

     
 
25.12. Vánoční hudební pašije, které připravila 22.12. Církev bratrská evangelická. 26.12. se zaplnil 
kostel Narození P.Marie při Svatoštěpánském koncertu (Martin Matyska-varhany, Jan Přibil-trubka). 
 

     
 
Už tradičně vystoupila s pořadem koled městská dechová hudba Krakonoška na Krakonošově náměstí 
21. a 22.12. 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 



Ohňostroj na Krakonošově náměstí 
 

                                  
 

                                  
 
 Bez silvestrovského mohutného ohňostroje nemohl být zakončen ani rok 2002. Jak probíhalo 
letos rozloučení s rokem, který poznamenaly velké změny? 
 Od 22.30 hodin zněla na Krakonošově náměstí za početné účasti obyvatel Trutnova 
reprodukovaná vánoční hudba. Ohňostroj začal od 23.45 hodin, poslední vteřiny starého roku odbily 
nejen zvony, ale i výstřel z historického děla Klubu vojenské historie. Po společném přípitku 
představitelů města s občany zněla ještě hodinu náměstím hudba. 
 Letošní silvestrovský ohňostroj byl organizačně velmi dobře zajištěn pracovníky Domu Kultury 
řadou organizačních opatření – prostory Staré radnice byly přístupny pouze pořadatelům akce,  
pro veřejnost byl uzavřen i průchod pod podloubím radnice, ohrazený prostor před radnicí až skoro  
ke kašně byl veřejnosti rovněž z důvodu bezpečnosti uzavřen, navečer byl uzavřen i průjezd dolní částí 
náměstí před radnicí, parkování aut na náměstí v místech k tomu určených nebylo sice zakázáno, ale 
pořadatelé doporučili všem majitelům aut tady parkujících na Krakonošově náměstí od 20.00 hodin 
posledního dne roku už neparkovat. 
 
Starosta k občanům 
 
 Poslední vteřiny roku 2002 prožil na Krakonošově náměstí mezi občany také trutnovský 
starosta Mgr. Ivan Adamec. 
 Ten se k Trutnovanům obrátil už 18. prosince v Radničních listech: 



 „S příchodem zimy se přiblížil i konec letošního roku. Slavnostně ozdobené město, stylově 
osvícené ulice, obchody i okna bytových domů, rušné trhy, to vše dotváří atmosféru nadcházejících 
svátečních dnů. 
 Přípravy vánočních svátků jsou spojeny se zvýšenou aktivitou v pracovním i osobním životě. 
Snaha dohnat vše, co bylo opomenuto či nedokončeno, velké domácí přípravy na nastávající volné 
dny, shánění vánočních dárků pro své blízké. 
 Nakonec se ale vše uklidní a přichází ona každoročně očekávaná doba Vánoc, která se 
vyznačuje připomínáním lidových tradic, pohodou, klidem a lidskou sounáležitostí. Najde se i více 
času pro své známé, přátele či příbuzné. 
 S blížícím se novým rokem nastává také vhodná příležitost k hodnocení roku uplynulého, 
k bilancování svých úspěchů či nezdarů. Je to také doba různých předsevzetí, slibů a přání. 
 Dovolte mi tedy, abych Vám do nového roku popřál jménem svým i jménem svých kolegů 
zastupitelů vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho úspěchů, zároveň Vám přeji, aby Vás po celý příští rok 
doprovázelo i ono tolik potřebné přísloveční štěstí.“ 
 
Proměny Trutnova 
 
 Bilanci, velmi úspěšnou bilanci uplynulého roku 2002, která je výsledkem úsilí nejen vedení 
města a členů jeho zastupitelstva, ale i mnoha občanů ve všech oblastech života, nelze vyjádřit 
v několika závěrečných řádcích první kapitoly kroniky Trutnova. 
 Proměny Trutnova v roce 2002 významně přispěly k současnému obrazu města (jsou 
zaznamenány v jednotlivých kapitolách kroniky), které se nesporně stává přívětivým domovem svých 
obyvatel a pohostinným místem, které se přátelsky otvírá k pobytu všem, kteří sem zavítají z různých 
měst České republiky i ze zahraničí. 
 Nemalé finanční prostředky byly vynaloženy v roce 2002 do rozvoje města v oblasti dopravy, 
vzdělávání, kultury, sportu, bydlení, veřejného osvětlení, životního prostředí a sociální péče. 
 Věřme, že se v tomto bude pokračovat i v nadcházejícím roce 2003. 
 
 V roce 2003 budou pokračovat rozsáhlé investice, které přinášejí další rozvoj našeho města. 
Z těch největších si připomeňme dokončení rekonstrukce základní školy v Komenského ulici, 
dokončení zastřešení autobusového nádraží a stavba tribuny v rámci rekonstrukce sportovního 
stadionu. 
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