
 
1.  Významné události v životě Trutnova v chronologickém sledu. 
 
Vstup do nového roku 
 
 Oslnivé světlo silvestrovského ohňostroje a dělový výstřel na Krakonošově náměstí 
poznamenaly odchod starého roku 2002 a příchod nového roku 2003. Reprodukovaná hudba tu zněla 
od 22.30 hodin a ještě 40 minut první hodiny roku 2003. 
 
 Už tradičně provází vstup do nového roku přání štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchu, 
vyslovené starostou města Mgr. Ivanem Adamcem, místostarostkou Ing. Hanou Horynovou, 
místostarostou Mgr. Tomášem Hendrychem a tajemníkem MěÚ Bc. Zdeňkem Nýdrlem všem 
trutnovským občanům. 
 A realizace vysloveného přání, k němuž se připojili i zaměstnanci Městského úřadu Trutnov, 
nebude v nastávajícím roce očekávaných velkých správních, ekonomických a společenských změn 
nijak snadná. 
 
 S tradičním novoročním projevem, posledním v prezidentské funkci, vystoupil Václav Havel. 
Zaměřil se na česko-slovenské soužití, na upevnění demokratického řádu v politickém a společenském 
životě i na volbu příštího prezidenta. „Věřím, že se jím stane člověk moudrý, otevřený a odpovědný, 
který bude tvořivým partnerem politické reprezentace vzešlé z nedávných voleb a v němž budou 
všichni lidé dobré vůle spatřovat svého spojence.“ 
 „Kéž by tato země byla už natrvalo a stále zřetelněji hezkým a slušným domovem nás všech, 
kéž bychom na ni mohli být stále hrdější!“ 
 
 K novému roku se vyslovil i hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík. „Od 1. ledna se 
všech občanů našeho kraje dotýká pokračující reforma veřejné správy. Pravomoci okresních úřadů 
přebírají Krajský úřad Královéhradeckého kraje a patnáct pověřených obcí. Chtěl bych vás ujistit, že 
uděláme vše pro plynulý převod kompetencí,“ zdůraznil kromě jiného krajský hejtman. 
 Mezi 73 okresními úřady, které 31.12.2002 ukončily svou činnost, je i trutnovský. V rámci 
reformy veřejné správy byla podstatná část jeho kompetencí přenesena na obce s rozšířenou 
působností – některé specializované a málo frekventované agendy na krajské úřady a na další správní 
úřady. 
 
Trutnov – obec s rozšířenou působností 
 
 Kompetence OkÚ Trutnov přebírají obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem, 
Trutnov a Vrchlabí. V nich občané získají podrobné informace o změnách ve veřejné správě a kde si 
konkrétně budou od 1. ledna 2003 vyřizovat své záležitosti. 
 V přechodném období od 1.1.2003 do 31.3.2004 přechází výkon státní sociální podpory  
na Trutnov. Občané budou docházet na stejná kontaktní místa jako doposud. 
 
 Obvod obce Trutnov s rozšířenou působností: Batňovice, Bernartice, Čermná, Dolní Olešnice, 
Hajnice, Havlovice, Horní Maršov, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Janské Lázně, Jívka, 
Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Pec  
pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Svoboda  
nad Úpou, Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Zlatá Olešnice a Žacléř. 
 
Rozmístění jednotlivých odborů a oddělení MěÚ 
 
 Některá oddělení trutnovského městského úřadu jsou přechodně jinde než v budově  



na Slovanském náměstí. Živnostenský odbor, oddělení životního prostředí odboru výstavby a oddělení 
matriky a evidence obyvatel naleznou nyní občané v budově někdejšího OkÚ v Horské ulici. (Úředníci 
uvedených oddělení se přestěhovali do těchto prostor v průběhu vánočních svátků.) 
 Letáky s potřebným přehledem a údaji, kde občané najdou jednotlivé úředníky, byly podle 
sdělení tajemníka MěÚ Bc. Zdeňka Nýdrleho jim rozeslány. 
 Městský úřad Trutnov má od nového roku 10 samostatných odborů namísto dosavadních 7. 
Novými odbory jsou: 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 se pohybuje kolem 260. 
 
Hlavní budova 
 
 V hlavní budově na Slovanském náměstí 165 (Nová radnice) je vedení města – starosta  
Mgr. Ivan Adamec, 1. místostarostka Ing. Hana Horynová, 2. místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych, 
tajemník Bc. Zdeněk Nýdrle. 
  
Vedoucí odborů a oddělení 
 

Odbor finanční – Ing. Josef Gereg, oddělení účtárny Milena Hartmanová, oddělení rozpočtu  
a veřejnoprávní kontroly Jiří Bělina, oddělení daní a poplatků Alena Troblová. 
 Odbor výstavby – Jana Doubravová, oddělení územního řízení a stavebního řádu Eva 
Knotková, oddělení silničního hospodářství a dopravy Antonín Huťka, oddělení památkové péče  
PhDr. Hynek Beneš. 
 Odbor rozvoje města a územního plánování – Ing. Miroslav Franc, oddělení územního 
plánování a regionálního rozvoje Marek Hlíza, oddělení investic Petr Andr. 
 Odbor majetkový – Ing. Richard Houdek, oddělení bytových a nebytových prostor Jiří Hák, 
oddělení pozemků Ing. Miroslava Šormová, oddělení evidence a správy majetku Hana Hniková, 
oddělení realitní Ivana Matoulková, oddělení ochrany majetku a osob Zuzana Vojtíšková. 
  
Budova na ulici Horská (býv. OkÚ) 
 

Odbor životního prostředí – Ing. Miloslav Diviš, oddělení ochrany krajiny Jiří Hejna, oddělení 
ochrany prostředí a vodního hospodářství Tomáš Čížek. 

Odbor živnostenský – Jana Všetečková, oddělení registrace Dagmar Líbalová, oddělení 
kontroly Ing. Zdeněk Kopecký. 

Odbor státní sociální podpory – Ing. Josef Roubínek, oddělení lokální kontaktní místo Trutnov 
Jana Fojtíková, oddělení metodicko kontrolní a vzdálené kontaktní místo Ing. Pavel Čtvrtečka. 

Trutnov v rámci tohoto odboru zajišťuje agendu státní soc. podpory na vzdálených kontaktních 
místech: Vrchlabí – Ludmila Síbrová, Dvůr Králové – Miroslava Švábová, Hostinné – Libuše 
Šebestová, Svoboda nad Úpou – Karin Kašparová, Úpice – Iveta Baudyšová, Žacléř – Alena Dlouhá. 

 
Odbory a oddělení v hlavní i vedlejší budově (MěÚ) 

 
Zbývající 3 odbory a jejich oddělení se nacházejí jak v hlavní budově na Slovanském náměstí, 

tak i v budově Horská. Jsou to: 
Odbor Kanceláře MěÚ – Mgr. Luboš Rathouský, oddělení sekretariátu vedení (Sl.n.) Jitka 

Műhlová, oddělení pro styk s veřejností (Sl.n.) Ing. Veronika Vášová, oddělení informatiky (Sl.n.) 
Jozef Bocán, oddělení inform. recepce (Sl.n.) Vladislav Šmída, oddělení personální a mzdové (Sl.n.) 
Jitka Geislerová, oddělení krizového řízení (Horská) Ing. Jiří Aberle, oddělení správy budov (Sl.n.) 
Pavel Holý. 

Odbor správní – Mgr. Jiří Ratajík, oddělení právní (Sl.n.) Mgr. Ing. Aleš Bouda, oddělení 
matriky a evidence obyvatel (Horská) Věra Ouhrabková, oddělení občanských průkazů a cestovních 
dokladů (Horská) Jiří Henych, oddělení dopravně správních agend (Horská) Milan Špůr. 



Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví – PaedDr. Karel Rouha, oddělení sociální péče  
a služeb (Sl.n.) Marcela Šafaříková, oddělení školství a zdravotnictví (Sl.n.) Mgr. Dušan Rejl, oddělení 
sociálně právní ochrany dětí (Horská) PaedDr. Ivan Knotek, oddělení kurátorů, sociální prevence a 
civilní služby (Horská) Zdena Tytorová. 

 
Pověřený obecní úřad Trutnov má obecný stavební úřad, matriční, finanční, katastrální a 

pozemkový úřad Trutnov, stejně tak i okresní soud a celní úřad. Vojenskou správu v Jičíně. 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je v I. patře býv. OkÚ. 
 
Převod kompetencí z bývalého OkÚ na město přináší pro obyvatele také několik změn.  

Při registraci vozidel se platí v hotovosti – dosud kolkem. Správní poplatek je nyní příjmem obce, 
proto se platí hotově, převodem z účtu nebo složenkou. 

Zatímco někdejší okresní úřad měl referáty, trutnovská radnice má odbory a oddělení. 
Novinkou je také rozdělení správních obvodů obcí s rozšířenou působností – Úpicko, Žacléřsko 

a oblast Svobody nad Úpou patří k Trutnovu. 
Městský úřad usiluje i o zlepšení vztahu a práce úředníků k občanům. Změní se i podmínky 

k registraci vozidel v přízemí MěÚ. Vstříc vyjde radnice občanům v jejich záležitostech i 
v mimoúřední dny. 

 
Pro zlepšení informovanosti v bocích svého správního obvodu zaslal trutnovský městský úřad 

do všech domácností zvláštní informační leták s popisem nové struktury radnice i s přejatými 
kompetencemi. Kromě přesného uvedení, kde sídlí jednotlivé odbory či oddělení jsou na něm uvedena 
i telefonní čísla na vybrané úředníky. Leták je určen k téměř 65 tisícům obyvatelů regionu. 
 
První občánek roku 2003 
 
 Prvním letošním trutnovským miminkem byla Soňa Nedomová, narozená 1. ledna 2003 
v 17.48 hodin. (Do města ji přivítal 14. února starosta Trutnova Mgr. Adamec v Nové radnici a předal 
rodině věcné dary, květiny a pět tisíc korun. 
 
Zvýšení ceny vody – a.s. VAK 
 
 I když většina vodohospodářských firem zvýšila od 1. ledna cenu vody o 5 až 7%, Vodovody  
a kanalizace Trutnov zvedly ceny vodného a stočného v průměru o 4,6% na téměř 30 korun za metr 
krychlový. Voda VAK je však stále nejlevnější ze všech bývalých okresních měst Královéhradeckého 
kraje. 
 Výše vodného zůstává na stejné úrovni jako v roce 2002, tedy 18,80 Kč za metr krychlový.  
U stočného dochází k nárůstu z 9,81 na 11,13 Kč za m3. Důvodem nárůstu je nutnost úhrady úvěru a 
splácení leasingových splátek, které byly použity na modernizaci technologie, jak uvedl ředitel VAK 
Jaroslav Vrběcký. 
 Do ceny za vodu se rovněž promítne vybudování kogenerační jednotky na výrobu elektrické 
energie z bioplynu a zajištění finančních prostředků pro modernizaci vozového parku se speciální 
mechanizací na čištění kanalizací. 
 Cena vodného a stočného je jednotná pro domácnosti i ostatní odběratele – výsledná cena  
za metr krychlový je 29,93 korun. Patří mezi nejnižší v rámci celorepublikového Sdružení vodovodů  
a kanalizací. Dokumentuje velmi dobrou hospodářskou situaci a.s. VAK Trutnov. 
 
 Od nového roku dojde i ke zdražení tepla a plynu. Jedině dodávky elektřiny mají být levnější. 
 
 
 
 



Městská policie (více pravomocí) 
 
 Od 1. ledna 2003 má více pravomocí městská policie – mělo by to přispět k zlepšení veřejného 
pořádku. Co může MP nově? Řídit dopravu na silnicích a křižovatkách. Zastavit vozidla a udělit 
některé pokuty. Nařídit odtah špatně zaparkovaných aut. Žádat identifikaci osob či předložení 
osobních dokladů. Vykonávat činnost i v jiných obcích. 
 Městští strážníci mohou řešit v dopravě prakticky vše kromě nehod na silnicích a překračování 
maximální povolené rychlosti. „Změnami v zákoně jsme nejvíce získali právě v dopravě. To je  
pro strážníky důležitá, ale současně velmi zavazující věc. Budou muset totiž velmi dobře znát zákon  
o pozemních komunikacích. Doprava hodně souvisí s veřejným pořádkem,“ uvedl ředitel trutnovské 
městské policie Karel Povr. 
 Strážníci města mohou nyní také po občanech vyžadovat vysvětlení nebo informace, které 
mohou přispět k objasnění případu nebo odhalení jakéhokoli protiprávního jednání. Lidé jsou povinni 
této výzvě policistů vyhovět. Stejně tak ale mohou občané od strážníků očekávat žádost o prokázání 
totožnosti. Buď občanským průkazem, vojenskou knížkou či pasem. Toho, kdo nechce prokázat svou 
totožnost, může strážník předvést. 
 
Lékárny s pohotovostní službou 
 

Rozpis lékárenských pohotovostních služeb o sobotách, nedělích a svátcích  
na 1.pololetí roku 2003 od 1. února zveřejnily Radniční listy. Služby konající lékárny jsou v Trutnově 
tři: U Anděla strážce (u radnice), U Zlaté hvězdy (na náměstí), a lékárna Na Horské a to v době: sobota 
12.00 – 18.00 hodin, neděle od 8.00 do 18.00 hodin. 
 
Zubařská pohotovost 
 
 Stomatologové poskytují lékařskou službu první pomoci o sobotách, nedělích a svátcích pouze 
od osmi do dvanácti hodin. Ve službách se budou i nadále střídat stomatologové, kteří jsou v dosahu 
trutnovské městské hromadné dopravy. 
 
 Noční služby v Trutnově jsou od 1. ledna zrušeny. Podle mínění lékárníků je to po jejich 
zkušenostech přijatelné. Služba v noci bývala v lékárnách často zneužívána. 
 
Klub vozíčkářů 
 
 V životě Trutnova se stále víc uplatňuje Klub vozíčkářů, založený 17. května 2002. Jsou to 
společné akce skupinky tělesně postižených lidí většinou mladých. 
 Integrace těch, kteří svižně nechodí po svých, přináší časté střety s překážkami, které však 
nejsou nepřekonatelné. Vozíčkáři věří, že jejich činnost společenská, zdravotně edukační a pracovně 
rehabilitační přispěje k většímu kontaktu postižených a zdravých lidí, k rozšíření možností postižených 
trávit volný čas aktivní a zajímavou činností. 
 Schůzky KV v místnosti Církve husitské ztěžuje dosud absence bezbariérového přístupu 
(schodišťová plošina). Vyřešení se rýsuje ve slíbené pomoci Církve husitské a Městského úřadu 
Trutnov. Příslib finanční pomoci přišel i od Luterské evangelické církve v Drážďanech. 
 
Kulturní cena za 2002 
 
 Až do konce ledna mohou občané Trutnova i okolí navrhnout jména jednotlivců nebo 
kolektivů, kteří významně přispěli v roce 2002 k rozvoji kulturního života ve městě. (Návrhy tajemnici 
kult. komise ing. Vášové.) 
 
 
 



Sportovní cena za 2002 
 
 Do 15. února možno navrhnout jména těch sportovců, sport. kolektivů a trenérů, kteří se v roce 
2002 nejvíce přičinili v oblasti sportu a tělovýchovy pro udělení sportovní ceny. 
 
Kulturní nabídka na leden 
 
Kulturní nabídka Radničních listů na leden zahrnovala akce: 
1.-31.1. Krajiny blízké i vzdálenější – výstava fotografií Dr. L.Holuba v kině. 
13.1. Akademie třetího věku (PhDr. Zd. Jirásek: Čs. poúnorový exil a emigrace.) 
14.1. Princezna a loupežníci – pořad pro MŠ v Národním domě. 
14.1. Báječná Indonésie obrazem a zvukem (Karel Wolf v Nár. domě). 
17.1. Zimní country večer (Star West, Pěna) v Nár. domě. 
19.1. Zimní radovánky – zábavné odpoledne pro děti na Hranič. náměstí. 
21.1. Mistrovská lekce – divadelní předplatné. Národní dům. 
26.1. Perníková chaloupka Hadrfous – pohádka z cyklu Sedmikráska. (Vesmír). 
27.1. Akademie třetího věku. V. Šlágr: Kamčatka 2002. 
27.1. Cesta za vnitřní rovnováhou. Čakry. (Přednáška ing. V.Pecena v Nár. domě). 
28.1. Hodina zpívání. Pořad Jar. Uhlíře pro 1. st. ZŠ. Národní dům. 
29.1. Divadlo Sklep – besídka 2003. Národní dům. 
 
Country club Bonanza 
 
Country club Bonanza nabídl: 
2.1. Jarní vánek. 9.1. Country band Bonanza. 11.1. Telegraph. 16.1. Country band Bonanza. 18.1. 
Phobos (country skupina). 23.1. Country band Bonanza (i 30.1.). 
Music bar Na Nivách nabídl 10.1. Sullen. 17.1. Oprávněný kašel. Epithania. 24.1. Four hoses. 31.1. 
Tunder. 
 Do 5. ledna probíhá v Muzeu Podkrkonoší výstava Vánoce v Orientu a do 29.1. Obrazy, 
kresby, studie Jan Trampoty v Galerii města Trutnova. 
 
Osnado, s.r.o. (černé jízdy) 
 
 Pravidelné kontroly provádějí v autobusech městské hromadné dopravy revizoři Osnada s.r.o. – 
snaží se minimalizovat finanční ztrátu z černých jízd – proviňují se 3-4% z celkového počtu 
cestujících. „Roční tržba činí přes 6 milionů – jsou to statisícové škody. Ochuzeno je především město, 
které dopravu dotuje,“ uvedl ředitel společnosti Osnado Martin Bělovský. 
 Jízdenky jinak kontroluje řidič autobusu, ale jen po 18. hodině, kdy cestující nastupují dveřmi  
u řidiče – jinak volně všemi dveřmi. Do roku 1998 prodávali jízdenky přímo řidiči, ale to změněno 
především proto, aby ve špičce nedocházelo ke zpoždění cestujících. 
 Přistiženým černým pasažérům hrozí pokuta 400 Kč na místě, je-li vymáhána později 600 Kč. 
Revizoři spolupracují s policisty. 
 
Psí útulek 
 
 V jaké situaci zastihl psí útulek na přelomu roku 2002/2003? „Spousta lidí přinesla v období 
vánočních svátků dobroty a laskominy. Mnohdy to jsou lidé, kteří si z útulku pejska vzali a vzpomněli 
si na ostatní, ale i naopak ti, co doma mít zvířátko nemohou,“ uvedla Kateřina Moravcová, která se 
v útulku o psy stará spolu se svou maminkou. 
 Z dvanácti psů, které v útulku počátkem nového roku jsou, je pouze jeden v karanténním kotci. 
„Ostatní tu jsou už poměrně dlouho, jsou to nalezenci. Odchytli je městští strážníci nebo je někdo našel 
na ulici.“ 



 Nejlépe umístitelná jsou štěňata – v útulku není ani jediné. Dobře na tom jsou i velcí psi – 
němečtí ovčáci, dobrmani, boxeři. Nejhůře na tom jsou staří psi, kříženci. 
 Pokud se najdou zájemci o psa z útulku, stačí jim průkaz totožnosti a poplatek 400 Kč jako 
úhrada za vakcinaci a elektronický čip, kterým jsou zvířata vybavena. Pracovnice útulku je u psů 
denně, návštěvní dny jsou ve středu a v sobotu. Telefonicky však možno sjednat návštěvu i jindy. 
 
Počasí 
 
 Počasí začátkem ledna neradostné – zledovatělé chodníky, občasný déšť, mlha, tající sníh. 
 
Stavba sport. tribuny 
 

           
 

           
 
 Bez ohledu na počasí pokračovala v Trutnově stavba moderní tribuny na fotbalovém  
a atletickém stadionu. 
 
Střet auta na železn. přejezdu 
 
 4. ledna došlo na železničním přejezdu v Dolním Starém Městě ke střetu auta s projíždějícím 
vlakem. Doplatil na něj těžkými zraněními třiatřicetiletý řidič. (Toto neštěstí jako by odstartovalo sérii 
podobných, k nimž v roce 2003 dojde.) 
 
Poplachové sirény 
 
 Poplachové sirény se rozezněly 5. ledna Trutnovem v pravé poledne v rámci pravidelné 
kontroly provozuschopnosti poplachového systému. 
 
Sněhová pohroma 
 
 Přívaly sněhu zasypaly Trutnov v prvních lednových dnech. Do odklízení bylo zapojeno podle 
sdělení dispečerky trutnovských silničářů 17 sypačů a 47 traktorů, které zprůjezdnily zprvu silnice  
I. třídy, výpadovky z Trutnova. 



 Technické služby použily pro úklid sněhu na 30 traktorů, sypačů, nakladačů a fréz – pomáhaly 
jim i smluvní firmy. TS denně navečer odklízely sníh z centra města – z Krakonošova náměstí a 
přilehlých ulic. Úklid sněhu ztěžují (už tradičně) neukáznění řidiči při parkování na nevyhrazených 
místech. 
 
Klub seniorů 
 
 První schůze Klubu seniorů se uskutečnila 8. ledna jako obvykle v malém sále MěÚ za účasti 
tajemníka MěÚ Bc. Nýdrleho a místostarostky Ing. Hany Horynové. Diskutovalo se především 
k reformě veř. správy a novém uspořádání MěÚ. Dalším bodem programu byla situace SPŠ (ředitel 
Ing. Sauer) a Střední podnikatelské školy v Trutnově (ředitelka Pěnčíková). 
 
Církev československá husitská (Tomáš Karel) 
 
 Dětem uprchlíků pomáhá už šest let trutnovský farář Církve československé husitské Tomáš 
Karel pořádáním táborů – několikrát do roka. Bývají týdenní pro 30-40 dětí do patnácti let. Pomáhá 
mu při této činnosti desítka kamarádů z vysokých škol. Je to významný příspěvek i pro zlepšení vztahu 
české veřejnosti k cizincům. V posledních letech probíhají tyto tábory v Janských Lázních. 
 
Počasí 
 
 Mrazy dosahující až minus 15 stupňů končí v první třetině ledna. Vystřídalo je oteplení. 
 
Městská policie 
 
 Trutnovští strážníci by se mohli už v letošním roce objevit v ulicích Úpice, případně dalších 
měst, kde městská policie chybí. V Úpici by dvoučlenná hlídka mohla městu pomoci, jak se vyjádřil 
úpický starosta Peterka, který jedná o tomto problému se starostou Trutnova Adamcem. Předpokládá 
to ovšem rozšíření počtu trutnovských strážníků. 
 
Besedy o lese (SLŠ) 
 
 O správný vztah k přírodě usilují studenti vyššího odborného studia při Střední lesnické škole 
v Trutnově besedami s žáky základních škol. Zdůrazňují jim význam lesa a jeho obhospodařování. 
„Člověk je nerozlučně spjat s existencí lesa. Kromě jeho produkce dřeva, které nás provází po celý 
život, poskytoval a poskytuje nezbytné podmínky pro naši vlastní existenci,“ zdůraznil profesor SLŠ 
Roland Wiesner. 
 
Modernizace MěÚ 
 
 Modernizace provozu MěÚ pokračuje. Propojení kanceláří městských úředníků je už 
samozřejmostí. Každý z nich má k dispozici svůj počítač. Vylepšení přinese i propojení MěÚ  
v Nové radnici s kancelářemi v budově bývalého OkÚ v Horské, kde jsou zatím umístěny, pomocí 
mikrovlnného záření. 
 Možnosti moderní komunikace využívá MěÚ naplno od roku 1998, kdy se stal starostou  
Mgr. Adamec, informoval o tom tajemník MěÚ Bc. Nýdrle „Do té doby pracovníci radnice používali 
počítač spíše k běžné úředničině.“ 
 Město dává do neustálého zlepšování počítači a jejich propojení nemalé peníze. Jen v loňském 
rozpočtu se počítalo s částkou dvou milionů korun na programové vybavení a hardware. (Stejnou 
částku si vyžádá i výše uvedené propojení s kancelářemi na Horské.) 
 
 Větší zpřístupnění některých odborů chce trutnovský městský úřad změnami v budově 
bývalého okresu – úřední dny tu budou od pondělí celý týden kromě pátku, bude dokončen nový 



infosystém, budou upraveny prostory na dopravním oddělení, budou zakoupeny nové počítače. Dojde 
ke zkulturnění prostředí dopravního oddělení – přestane nedůstojné úřadování z okének kanceláří  
do chodby. U dveří jednotlivých kanceláří se objeví tabulky se jmény oddělení a úředníků, v přízemí 
nebude chybět orientační tabule. 
 K řadě zlepšení dochází a ještě dojde v provozu úřadoven na Horské ulici, i když je město chce 
(asi do roka) přemístit – soustředit do jedné budovy na Slovanském náměstí. 
 
Klub filatelistů 
 

          
 

          
 
 Valnou hromadou začala 18. ledna letošní činnost velmi aktivního Klubu filatelistů. Konala  
se v Klubu důchodců Na Nivách. Hlavním bodem jednání bylo zhodnocení práce v uplynulém roce  
a návrh činnosti na rok letošní. Součástí programu byla beseda s J. Krátkým. Na 6. dubna je 
připravován zájezd na českoněmeckou výstavu pošt. známek Ostropa 2003 do Jihlavy. 
 
Počasí – „Zimní radovánky“ 
 

          
 



 „Zimní radovánky“, zábavné odpoledne pro děti v neděli 19. ledna na Hraničářském náměstí, 
pokazilo počasí. Chyběl sníh – přišlo jen 12 dětí. Proto byla akce přeložena do Národního domu. 
 
Královská věnná města (jednání v Trutnově) 
 

          
 
 21. ledna se uskutečnilo v budově Staré radnice pracovní setkání zástupců někdejších věnných 
měst českých královen. V poslední době tato města významně spolupracují v oblasti cestovního ruchu 
a propagace památek. 
 Účastníky setkání uvítal trutnovský místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych. Na programu jednání 
bylo kromě zhodnocení prezentace měst a obcí na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2003 v Brně 
projednání návrhů na společnou propagaci a organizační informace k letošním společným akcím. 
 Hodnotným zpestřením programu byla návštěva Galerie města Trutnova s výstavou Jana 
Trampoty. (V prostorách galerie by se měl v roce 2004 uskutečnit výtvarný Salón král. věnných měst. 
(Letošní bude ve Dvoře Králové.) 
 První letošní společnou akcí devíti KVM bude červnový sportovní den v Chrudimi. Nové 
propagační materiály budou v květnu – soubor pohlednic v nákladu 500-1000 kusů pro každé město. 
„Na obálce bude město, pro které je soubor připraven, uvnitř pak dalších osm měst sdružení,“ uvedl 
Tomáš Hendrych. 
 Letošního veletrhu v Brně se Trutnov neúčastnil. „Upadá zájem veřejnosti o veletrh. Navíc 
nyní na něm nevystavují okresy, ale kraje. To už nepřináší ten kýžený efekt,“ uvedl místostarosta 
Hendrych. 
 
Návštěva Jaroslava Holíka a Jiřího Suchého 
 

          
 
 V pondělí 20. ledna se uskutečnila ve velkém sále MěÚ beseda s vynikajícími hokejisty  
60. a 70. let s Jaroslavem Holíkem a Jiřím Suchým. Jejich návštěvu, nad kterou převzal patronát 
trutnovský starosta a senátor Mgr. Adamec, projednal Oldřich Mašek, kdysi významný trutnovský 
sportovec. 
 Srdečná beseda s hokejovými reprezentanty byla náhradou za původně dojednané jednání  



se slavným tenistou a hokejistou Jaroslavem Drobným, který náhle zemřel v Londýně. 
 Oba přítomní hokejisté se představili občanům jako poutaví vyprávěči, kteří dokázali věrně 
přiblížit mj. i atmosféru nedávného mistrovství světa v Kanadě. 
 Legendárním hokejistům byla nabídnuta i návštěva proslulého trutnovského řeznictví Libora 
Šrola. Ve svém živlu tu byl především Jaroslav Holík, který se tu projevil v řeznické dílně jako 
zasvěcený odborník. „Vždyť to máme v rodině, můj otec byl řezník,“ poznamenal slavný sportovec, 
hokejista národního týmu a trenér juniorských mistrů světa. 
 Po skončení besedy v sále MěÚ byli oba hokejisté doslova obleženi zájemci o autogram. 
Závěrečné posezení v Restauraci č.p. 1 uzavřelo tuto zdařilou akci, kterou rada města podpořila 
finančním příspěvkem 4000 Kč na krytí nákladů s ní spojených. 
 
Převedení okresních úředníků na MěÚ 
 
 V rámci reformy státní správy přešla na město řada úředníků zrušeného okresního úřadu – měli 
by co nejrychleji zapadnout do chodu MěÚ a přizpůsobit své chování městským kolegům ve vztazích 
s občany. Šanci mít budou. „Nerozlišujeme úředníky na státní nebo městské, ale pouze na dobré a 
špatné.“ „Cílem je,“ poznamenal k tomuto problému trutnovský starosta, „aby časem lidé nepoznali, 
kdo k nám přišel z okresu a kdo byl naším zaměstnancem i před reformou.“ 
 
Internetové stránky Trutnova 
 
 Nové internetové stránky města připravuje MěÚ, především jeho pracovník Martin Čapek. „Ty 
staré už dosluhují. Kromě snahy o celkovou obnovu a modernizaci stránek nás ke změně vede rovněž 
reforma veřejné správy,“ vysvětlil místostarosta Mgr. Hendrych. 
 
„Rodinný lékař“ (nesouhlas) 
 
 I na Trutnovsku se v lednu bouřili lékaři proti návrhu ministerstva zdravotnictví – prosadit 
nový systém vzdělávání pro praktické lékaře tak, aby měli možnost poskytovat zdravotní péči všem 
věkovým skupinám od narození až do smrti. Tento model vystihuje pojem rodinný lékař. 
 Podle pediatrů je třeba zachovat primární péči, ve které se o děti stará pediatr. Toto stanovisko 
zveřejnila i předsedkyně okresního Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR v Trutnově 
Dagmar Paverová. Nejzávažnější je riziko úplného rozkladu preventivní péče o dítě, která je na vysoké 
úrovni. Nebylo by vůbec naprosto vhodné, aby rodiče s dětmi chodili do ordinací, kde jsou v čekárně 
nemocní pacienti všech věkových skupin. 
 Profesní organizace se proti zavedení systému rodinných lékařů ohrazují a připomínají úskalí 
takového kroku. 
 „Připadá mi to jako krok zpátky. Nějaké úspěchy jsme již ve světě zaznamenali, hlavně 
v preventivní péči včetně očkování. Vždyť i kojenecká úmrtnost je v naší zemi minimální,“ zdůraznila 
dětská lékařka Lenka Bašová z Trutnova. 
 Spojit oba obory (pro děti, pro dospělé) není možné. Ve všech dětských střediscích v Trutnově 
stejně jako v celém kraji jsou vyvěšeny petice proti omezování a rušení dětských ordinací. Podepisují 
je zdravotníci i rodiče dětí. 
 
Jaroslav Kulhavý – vítěz závodu Světového poháru 
 
 Jaroslav Kulhavý vyhrál závod Světového poháru v cyklokrosu – je členem trutnovského týmu 
CCC Vella Apache. Závod juniorů probíhal 19.1. ve švýcarském Wetzikonu. Dva týdny před startem 
světového šampionátu v italském Monopoli je to slibné povzbuzení. 
 
 
 
 



Senátor Mgr. Adamec 
 
 O svých dojmech senátora v souvislosti s volbou prezidenta rozmlouval 23. ledna 
v Krkonošských novinách Mgr. Adamec se šéfredaktorem novin Pavlem Cajthamlem. (Ten zatím 
dobře zvládá úkoly plynoucí ze dvou funkcí – je i starostou města Trutnova.) 
 
ČČK – mládežnická organizace na SZŠ 
 
 Práce v Červeném kříži patří k nejzáslužnějším činnostem pomoci člověku. Zapojuje se do ní  
i mládež. Pro mnohé studentky Střední zdravotnické školy v Trutnově se stává samozřejmostí. 
 22. ledna obdrželo slavnostně legitimaci mládežnické organizace ČČK patnáct nových členů 
SZŠ. Akce proběhla v budově školy a poblahopřát jim kromě představitelů SZŠ přišel i ředitel ČČK 
ing. Trpkovič. (Nejbližší jejich únorovou akcí je pomoc při zájezdu trutnovských vozíčkářů  
při návštěvě Klicperova divadla v Hradci Králové.) 
 
 
 Dobrou a rychlou spoluprací se podařilo příslušníkům městské a české policie dopadnout 
dvojici Poláků, kteří 23. ledna vyloupili prodejnu Foto Gold Milana Lhotáka v Bulharské ulici. 
Rozbitou výlohou odcizili fotoaparáty za 300.000 Kč. Oba zloději byli zřejmě součástí organizovaného 
gangu. Jejich úniková cesta vedla do prostorů parku, dále na Gablenz, k Siemensu ve Volanově a  
ke garážím za Vápenkou, ne jejichž střeše se snažili ukrýt. 
 I při této události se osvědčil kamerový systém. Už hodinu a půl předtím zachytil na jednom 
z parkovišť podezřelé auto s polskou značkou. Hned po ohlášení krádeže v obchodě nasadili městští 
strážníci podezřelému autu botičku - zloději tak ztratili možnost ujet z města. 
 
 Sledování rizikových míst Trutnova kamerami se městské policii vyplácí. Za čtyři dny  
po uvedené krádeži fotopřístrojů pomohly odhalit další krádež z 26. na 27. ledna v ZŠ Komenského. 
Ani tyto zloděje lup dlouho netěšil. Kamera ho odhalila v blízkosti školy ukrytého mezi stromy a 
kontejnery. 
 „Kamery se nám osvědčují,“ potvrzuje ředitel MP Povr. „V současné době jich máme 13. Jsou 
např. na Krakonošově náměstí, na Zelené louce, u Družby, na Slovanském náměstí a u bývalého OkÚ. 
 
Klub seniorů 
 

          
 
 Besedy v Klubu seniorů v malém sále MěÚ se 29. ledna zúčastnili kromě starosty  
Mgr. Adamce a místostarostky Hany Horynové (docházející sem pravidelně) ředitel MP Karel Povr  
a ředitel jazykové školy Labyrint Josef Kobík. 
 
 
 



Rekonstrukce interiéru MěÚ 
 
 K plánované rekonstrukci interiéru budovy MěÚ uvedl koncem ledna starosta Adamec: 
„Chceme mít všechny pracovníky v jednom objektu. Musíme k tomu ale přizpůsobit budovu radnice. 
Mohu ale spoluobčany ujistit, že žádné další patro přistavovat nebudeme.“ 
 Rekonstrukci bude předcházet ukončení nájmu podnikatelům v přízemí objektu, kde vzniknou 
nové kanceláře. Všichni podnikatelé budou ale o ukončení pronájmu včas informováni, aby se mohli 
na změnu místa svého dosavadního působení připravit. 
 
Grantový výbor (Dr. Jiří Vambera) 
 
 O možnostech financovat některé aktivity (stavební, komunikační, kulturní aj.) tzv. grantovým 
systémem z fondů Evropské unie informuje často v Radničních listech MUDr. Jiří Vambera, člen 
krajského zastupitelstva. Tato možnost není zatím dostatečně využívána. 
 Dr. Vambera proto navrhuje, aby byl zřízen výbor zastupitelstva, který by se tímto zabýval. 
„Ať už by se nazval dlouze Výbor pro optimalizaci získávání prostředků ke spolufinancování akcí 
města Trutnova a trutnovských organizací ze zdrojů mimo rozpočet města – krajského, státního a 
evropského rozpočtu a fondů nebo krátce Grantový výbor, měl by v podstatě obdobnou funkci, kterou 
má v řadě organizací ve světě, vícezdrojově financovaných… Jedná se o aktivní vyhledávání možností 
zisku prostředků a obráceně předat nabídku organizacím v Trutnově, na co by se mohly zkusit peníze 
dostat. Jeho činnost by odpovídala tomu, co je obecně zapotřebí, aby mohl být úspěšný podaný grant: 
1. Shromažďovat informace o projektech, na které někdo žádá prostředky. 2. Zjišťovat, jaké aktivity a 
projekty jsou podporovány a za jakých podmínek se poskytují granty a dotace, a směrovat informace 
na cílové subjekty. 3. Zajišťovat „lobování“ při rozhodování o přidělování financí. 
 
 Navržený výbor nemá v žádném případě suplovat činnost orgánů regionálního rozvoje. 
Neznamená také žádné další úředníky. 
 
Miss SZŠ 
 
 V soutěži Miss střední zdravotnické školy zvítězila koncem ledna Kateřina Fidrová, studentka 
I. ročníku. Soutěžilo celkem osm dívek ve čtyřech disciplínách. První bylo představení v roli 
historicky významné ženy – soutěžící si vybraly B. Němcovou, D. Rettigovou, kněžnu Libuši,  
ve volné disciplině děvčata tančila, zpívala a hrála divadlo, v další předvedla aerobic a promenádu 
v šatech. 
 Mezi diváky byli i klienti z Ústavu sociální péče v Hajnici. 
 
Přírodní kluziště ve Voletinách 
 
 Čtrnáct mrazivých lednových dnů umožnilo zřízení přírodního kluziště ve Voletinách 
iniciativou místních občanů. Plně ho, byť krátce, využili mladí i ti starší. 
 
Přeměna nemocnice na akc. spol. 
 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloží gestor zdravotnictví Rostislav Všetečka návrh 
na převedení nemocnice od 1.7. na akciové společnosti. Tímto převedením  
(z příspěvkových organizací) se pro zdravotníky nic nezmění. Nemocnice by si měly na sebe vydělat. 
„Případné zisky nebude kraj odčerpávat do jiné sféry, neboť ty je nutné ponechat nemocnicím  
na obnovu přístrojů a zdravotnického zařízení. Ani pro občany se nic nezmění. 
 Pro transformaci nemocnic mluví i fakt, že v akciové společnosti neplatí nesmyslné 
příspěvkové tarify, které se zvedají o sedm procent. „Budeme se moci opřít o zákon o mzdě, kde platí 
mzda dohodou. Což v podstatě znamená: za dobrou práci slušné peníze,“ řekl ing. Všetečka. 
 



Ples ZŠ Mládežnická 
 
 Do kulturně-společenského života v H. St. Městě s zapojuje i místní zákl. škola Mládežnická. 
Již podruhé se v jejich prostorách uskutečnil 31. ledna reprezentační ples, který byl už předem zcela 
vyprodán. V pestrém programu se předvedly i místní skupiny Rebels Team a Drak and Roll, Bene 
Dance Art Team s mistrem ČR Petrem Ježkem. 
 
Matriční události 
 
 V lednu 2003 se v Trutnově narodilo 63 dětí, z toho bylo 17 trutnovských – 10 chlapců  
a 7 dívek. 
 Uzavřeno bylo pět sňatků, z toho jeden před Církví římsko-katolickou. V lednu zemřelo 
v Trutnově celkem 47 lidí, z toho bylo 22 spoluobčanů (10 mužů a 12 žen). 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 21 našich 
spoluobčanů s kytičkou a dárkem. 
 
Nezaměstnanost v lednu 
 
 Jaký byl vývoj nezaměstnanosti v Trutnově a na Trutnovsku v lednu? Místo žádoucího oživení 
trhu přichází jeho stagnace. Míra nezaměstnanosti se dále zvýšila – pohybuje se nad hranicí devíti 
procent. 
 Počet uchazečů evidovaných úřadem práce se zvýšil v lednu o 56. Míra nezaměstnanosti 
vzrostla zhruba o desetinu procenta na 9.65. V jednotlivých oblastech okresu je různá – na Trutnovsku 
11,02%, na Královédvorsku 9,07%, na Vrchlabsku 7,13%. 
 I když je nyní bez práce na okrese 5815 osob, je ředitel trutnovského úřadu práce  
ing. Šmíd mírným optimistou. „Pokud nebude pokračovat prudký růst kurzu koruny, nezhorší  
se situace u podniků vyvážejících do zahraničí a udrží se slušná poptávka na domácím trhu, pak by 
mohlo dojít k určitému uklidnění na trhu práce.“ 
 Slibné je, že žádná z větších firem se na velké propouštění nechystá. „Žádné signály zatím 
nemáme,“ vyjádřil se ředitel ÚP. 
 Na veřejně prospěšné práce bylo po dohodě s obcemi a charitativními institucemi umístěno 30 
nezaměstnaných. Do rekvalifikace bylo zařazeno 180 uchazečů. Odborná praxe zajištěna  
pro 9 absolventů středních a vysokých škol. S příspěvkem ÚP vzniklo sedm nových pracovních míst. 
 Nepříznivý vývoj na trhu práce se jen velmi pomalu zastavuje a nějaký zásadní obrat  
se nerýsuje. 
 



Kulturní nabídka na únor 
 
 Už tradičně přinesly koncem měsíce Radniční listy kulturní nabídku na měsíc nadcházející. 
 Kam v Trutnově v únoru za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti? 
Dům kultury: 
Do 12.2. Krajiny blízké i vzdálenější. Výstava fotografií Dr. L.Holuba v kině Vesmír. 
14.2.-31.3. Olda Šlégr: Lidé z hor. Výstava fotografií z dalekých cest (Vesmír). 
1.2. Divadelní ples. Téma: Duchové a strašidla. Nár. dům, vstupné 130 Kč. 
10.2. Akademie třetího věku. RNDr. Vl.Prouza: Irsko. Klub Nivy. (DK a ČČK). 
10.2. Afrika aneb Češi mezi lidožravci. Představení Divadla Járy Cimrmana. Národní dům. 
12.2. Kamčatka. Pořad pro 2. st. ZŠ a SŠ. Národní dům. 
12.2. Kypr. Cestopisné vyprávění s diapozitivy Dr. :ad. Holuba. Nár. dům. 
14.2. Valentýnský country večer. Provází Star West, hraje Jakž Takž. Nár. dům. 
15.2. Nanukové hody. Zábavné odpoledne pro děti v kině Vesmír. 
16.2. Taneční soutěž kategorie „E“. Nejlepší páry z tanečních kurzů v regionu v Nár. domě (Taneční 
škola manželů Francových z Hradce Králové). 
18.2. Hráči. Divadelní předplatné. Národní dům. Vstupné 160 Kč. 
19.2. Hrátky s češtinou. Pořad pro 3.-5. tř. ZŠ. Národní dům. 
20.2. Mňága a Žďorp. Koncert – The best of Tour. Nár. dům, 160 Kč. 
23.2. Strašidlák Bublifuk aneb O pyšné princezně. Představení v rámci pohádkového cyklu 
Sedmikráska. Kino Vesmír. 
24.2. Pohádky z lesa. Pořad pro MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ. Kino Vesmír. 
24.2. Akademie třetího věku. RNDr. Eva Marková: Perly Střední Asie. ND. 
25.2. Roztoč to s Petrem Rychlým. Zábavný pořad v Národním domě. 
 
Ostatní pořadatelé: 
5.2.-13.3. Jaroslav Dvorský: Dvacetileté ohlédnutí za tvorbou profesora trutnovského gymnázia k jeho 
40. narozeninám. Galerie města Trutnova. 
15.2. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub důchodců Nivy. 
 
Country club Bonanza: 
6.2. Jarní vánek 13.2. Bonanza band. 15.2. Krakonošův šmajd (už 22. ročník) bude zakončen 
v Country clubu Bonanza (K.T.O. osady Hadinec a Country club Bonanza). 20.2. Bonanza band.  
27.2. Bonanza band. 
 
Music bar Na Nivách: 
7.2. Vypsaná fixa. 14.2. Těla. 15.2. Alibi. 21.2. Thrash a Avanger. 28.2. Ostaš a Dračí ulička. 
 
Počasí 
 

     
 



 Příznivé počasí začátkem února využila trutnovská mládež v čase jarních prázdnin především 
na lyžích. Slabší byla návštěvnost (oproti loňsku) v krytém bazénu. 
 
Oceňování okrasných holubů 
 
 2. února uspořádal Český svaz chovatelů ZO Trutnov na hřišti TJ Jiskra Horní Staré Město 
oceňování okrasných holubů – posuzováno jich bylo 75. Byla to první úspěšná akce tohoto druhu  
na Trutnovsku. (Volně hnízdící holubi jsou jinak letitým problémem Trutnova.) 
 
Výstava Jaroslava Dvorského 
 

     
 
 Od 4. února až do 13. března probíhala v Galerii města Trutnova výstava plastik, obrazů, 
ilustrací výtvarníka Jaroslava Dvorského. Návštěvníkům galerie nabídla zdařilý průřez jeho tvorbou 
z let 1983-2003. (120 děl.) 
 S jeho osobností výstižně seznámila v Radničních listech pracovnice GMT Alena Rodrová. 
„Autor narozený 7.2.1963 v Ústí n. Orlicí své dětství prožil na vsi, v Kunvaldu pod Orlickými horami. 
Stromy a lidé se tam prý dožívají požehnaného věku, snad proto dětství, trávené v těsném sepětí 
s přírodou, umožněné dobrým zázemím pro tvůrčí činnost, formuje citlivou dětskou duši a malý Jára 
neporuší rodinnou tradici. Stejně jako jeho děd a táta maluje a kreslí, po kapsách nosí černý notes, kde 
si zaznamenává rýmovačky, a nechává si s tichou radostí přezdívat – básnické střevo-.“ 
 Zájem o literaturu a výtvarný svět ho přivádí po absolvování Gymnázia v Žamberku  
na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Kombinaci český jazyk - výtvarná výchova studuje  
do roku 1986, výtvarnou výchovu u doc. Bořivoje Borovského a u někdejšího trutnovského učitele, 
akad. malíře Vladimíra Hendrycha. Během studia navštěvuje literární redakci krajského nakladatelství, 
po neúspěšném prvním pokusu se nevzdává a jeho cílevědomost završuje sbírka Oblékání naděje 
(Kruh 1987). Na tento debut navazuje sbírkou Opatrování ohně (Kruh 1989). Ilustruje řadu literárních 
děl, publikuje v Regionálním studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové, v Oku a v Literárním 
měsíčníku. Svou výtvarnou tvorbu samostatně vystavuje v Malých Svatoňovicích, ve Rtyni, 
v Trutnově, v Úpici, účastní se výtvarného salónu v Andenville ve Francii 1993. Od roku 1990 učí  
na trutnovském gymnáziu. 
 „Na jeho současné výstavě můžete obdivovat nejen různorodost použitého materiálu  
a kombinaci technik, ale především jeho křehké hledání tušeného, lyrického vidění světa, které dává 
možnost nahlédnout do jedné poetické duše…“ 
 
Most k životu 
 
 Rekvalifikační středisko Most k životu připravilo ve spolupráci s Úřadem práce v Trutnově 
seminář ve dnech 3.-5. února „Metodika účtování obcí a příspěvkových organizací“ v malém sále 
MěÚ. 
 
 



CASD 
 
 Klub zdraví Trutnov připravil na celý rok (3.2., 7.4., 2.6., 6.10. a 1.12.) pravidelná setkání  
se zajímavými tématy v modlitebně Církve adventistů sedmého dne (za nemocnicí). 
 
Od půlnoci 2.2. do 3.2. je česká země bez prezidenta Václava Havla 
 
 Od února (z 2. na 3. bude česká země bez prezidenta) budou na školách a v úřadech nahrazovat 
portréty Václava Havla obrazem nového prezidenta, až bude zvolen. Nějakou dobu nebudou čelní 
stěny veřejných zařízení zdobit portréty nového představitele státu. 
 Toho se zatím nepodařilo zvolit. V kancelářích MěÚ zůstane načas prázdné místo po třiceti 
portrétech Václava Havla. „Na jejich místo zatím nic jiného věšet nebudeme,“ uvedl k této situaci 
tajemník MěÚ Zdeněk Nýdrle. 
 Stejná situace je např. i na trutnovských školách – jde o desítky prázdných míst. 
 
Výstava fotoreportáží Aleše Vaníčka (s hudebním vystoupením skupiny Ostaš)  
 

     
 
 Reportážní fotografie Aleše Vaníčka, fotografa Krkonošských novin (setkáváme se s ním často 
při všech místních událostech), nabízí od 4.2. výstavní síň Muzea Podkrkonoší v expozici  
80 černobílých velmi zdařilých fotozáběrů z hudebních akcí v Trutnově za posledních pět let. Skoro 
polovina vystavených fotografií je z Anti Society Festu, další pak z Open Air Music Festivalu, 
z Jazzince a Music Pubu Dvoračka. Na všech záběrech se autorovi podařilo realisticky zachytit 
atmosféru hudebních akcí. 
 Při vernisáži promluvil předseda Trutnovského fotoklubu KDÚ Karel Hybner, který mj. 
zdůraznil, že „Aleš Vaníček se dovede dokonale vcítit do atmosféry, která při hudebních festivalech 
vládne. Dokáže zachytit interprety i publikum v takovém momentu, kde se to jinému fotografovi tíž 
zachytí. Je přijímán jako jeden z nich. Podstata reportáže je přinést obraz o části populace, mezi níž  
se všichni běžně nepohybují. A jestliže je tento typ fotografie podáván technicky dokonalou formou, 
na obrázcích s dobrou kompozicí, jde o reportáž uměleckou.“ 
 
Fotoklub Trutnov KDÚ 
 
 O trutnovském fotoklubu KDÚ (označení složeno z počátečních písmen slov „každé druhé 
úterý“ v měsíci, kdy se jeho členové scházejí) zajímavě informovala trutnovská novinářka Daniela 
Kobíková. Podklady jí poskytl člen fotoklubu, cestovatel Ctibor Košťál. 
 „Fotoklub vznikl v roce 1956. Jeho založení i další pestrá činnost jsou neodlučně spjaty se 
jménem pana Bedřicha Máje. Osobně jsem tohoto fotografického fandu neměl možnost poznat, ale 
soudě dle reakcí mých zralejších kolegů na vyřčení tohoto jména, jednalo se bezesporu o velkého 
člověka, který si až do konce svého života (mimochodem dožil se krásných 89 let) udržel svěží pohled 
na současnou tvorbu. 



 Dovolte mi vzpomenout ještě jedno jméno z počátků činnosti, jméno Rudolfa Matějky, 
dlouholetého předsedy okresní i krajské fotografické sekce, jenž trutnovský klub řadu let vedl. Je 
logické, že za 45 let trvání klubu se v jeho řadách vystřídala celá plejáda dnes již známých jmen. 
Vzpomeňme na trutnovského rodáka, dnes úspěšného „aktéra-aktistu“ Miloše Vojíře, na Polské ulici 
můžeme tu a tam potkat Jirku Jahodu a stále aktivním členem je i krkonošský mág Jiří Havel. 
 
 Rok 1989 byl datem poslední, společné, klubové fotografické výstavy. Členové: Karel  
Hybner – předseda, Zdeněk Fibír – dobrá šedá eminence KDÚ, náš „metodik“ Jiří Havel, Miloš 
Manych, Miroslav Dufka, Karel Macháček, Emil Gaisler, Zbyněk Šanc, Jiří Kult, Zdeněk Vojáček, 
Jaroslav Jirman, Petr Líbal, Zdeněk Kubín, Zdeněk Klučka, Radek Homola, Aleš Vaníček, Miroslav 
Radiměřský, Slávek Dolenský, Petr Hlaváč, Jaroslav Křen, Ctibor Košťál. 
 
 V posledních letech prošel Fotoklub Trutnov určitou renesancí, alespoň co se přijetí nových, 
mladších členů týká. Kromě pravidelných „každoúterních“ setkání spočívá naše činnost v účasti  
na dvou mapových okruzích – „Ratibořickém“ a „Turnovském“ a pravidelném hodnocení došlých 
kolekcí vždy 20 fotografií z každého zúčastněného klubu. Pořádáme rovněž různá fotografická 
„výjezdní“ zasedání do atraktivních koutů naší země, ale i do zahraničí. Osobně beru účast v KDÚ 
jako záležitost společenskou – dobrou možnost setkání s přáteli.“ 
 
Fotovýstava Oldřicha Šlégra (Vesmír) 
 
 Sérii fotovýstav začátkem února zdařile dovršil Oldřich Šlégr, fotograf, horolezec a cestovatel, 
výstavu svých fotografií ve foyeru trutnovského kina Vesmír pod souborným názvem Lidé z hor. Jeho 
fotografie z českých cest za nejvyššími horami v místech dosud nezasažených civilizací hodně 
vypovídají o životě v úplně jiných polohách. 
 
Městská policie (rozšíření) 
 
 Městských strážníků by letos mělo být více – osvědčují se. Hodně to závisí na možnostech 
městského rozpočtu. Zatím se uvažuje o dvou dalších. „Jde nám o to, aby se v terénu objevilo více lidí 
na odpoledních a nočních směnách. Optimální počet podle množství práce by byl padesát strážníků, 
nyní jich máme šestadvacet,“ uvedl k tomu starosta Adamec. Větší počet má městské policii umožnit 
maximálně využívat pravomoce, které jí po 1. lednu náleží. 
 Případné rozšíření počtu strážníků může ovlivnit i zájem okolních měst a obcí o jejich služby. 
(Roční náklady na jednoho strážníka se pohybují kolem 400.000 Kč. Nový policejní adept musí 
absolvovat speciální školení. Město hradí mj. i ošacení a ozbrojení strážníka.) 
 
Letní koupaliště 
 
 Problémy s městským letním koupalištěm pokračují – letos projde v rámci reklamace 
rozsáhlejší rekonstrukcí. Jde o opravu dna rekreačního bazénu, kterou provede dodavatel stavby VCES 
Vodohospodářské stavby. 
 Koupaliště vyhovovalo čtyři sezóny. Nyní bude třeba překachlíkovat celý rekreační bazén. Už 
dříve došlo k výměně části obkladů při kompletní výměně dna sousedního plaveckého bazénu – 
nepotvrdil se názor VCES, že k odmrznutí dna došlo důsledkem tuhé zimy a střídání teplot. 
 Stále není shody v tom, jak by mělo být koupaliště zajištěno v zimě. Názor firmy VCES  
na vypuštění vody z bazénu se změnil – část bazénů má prý být zavodněna. 
 Už loni musela být opravena zámková dlažba a přílivové hrany v celém areálu, dále i brodítka. 
 
 Opravy koupaliště si vyžádají asi 4 miliony. Smlouva mezi radnicí a dodavatelskou firmou 
zajišťují je bezplatně. Dodavatel dává záruční pětiletou dobu. 
 Vedení města se snaží záležitost koupaliště vyřešit co nejrychleji a bez vlastních nákladů. 
„Chceme dosáhnout toho, aby se nám každoročně takové problémy neopakovaly. Nyní však je jasné 



už jedno: pro rozsáhlý objem nutných oprav začne pro Trutnovany letos koupací sezóna později oproti 
jiným městům.“ 
 
Komunikační úpravy na Kryblici (odložení) 
 
 K modernizaci komunikační sítě na Kryblici letos nedojde – odložena je (asi o rok?) 
rekonstrukce Svažité ulice, která měla navazovat na nové komunikace u zimního stadionu. 
 Město je letos hodně zatíženo jinými investičními akcemi. „Doděláváme autobusové nádraží, 
tribunu na sportovním stadionu, další investice půjdou do rekonstrukcí základních škol Komenského a 
Gorkého,“ uvedl k tomu starosta Adamec. 
 
 Chřipková epidemie v současné době Trutnovu nehrozí. „Chřipka se neobjevuje prakticky 
vůbec, lékaři spíše hlásí nemoci horních cest dýchacích,“ informuje z územního pracoviště Krajské 
hygienické stanice Trutnov Pavel Landsperský. 
 Chřipková epidemie Trutnovsko neohrožuje. V přepočtu na sto tisíc obyvatel se nyní v okrese 
léčí 1 588 dospělých a dětí. Nejvíce jsou nemocné děti do pěti let. 
 
Kamerový systém 
 
 Kamerový systém se v Trutnově osvědčuje – proto se rozšiřuje. Další kamera bude instalována 
uvnitř městského úřadu – počet kamer tím vzroste na 14. „Nová kamera bude sledovat dění v přízemí 
úřadu proti schodišti a vstupu do výtahů,“ informoval tajemník MěÚ. „Zřízení kamery ovlivnila krádež 
v jedné kanceláři, kde zloděj vytrhl kabely z notebooku a odnesl malý přenosný počítač.“ Umístění 
kamery přijde na padesát tisíc korun. Ve městě však instalace kamery s přenosovým zařízením  
po městě si vyžádá kolem čtyř set tisíc korun. 
 Letos zamýšlí vedení města opatřit ještě další kameru, zakoupit radar, rozšířit počet městských 
strážníků. Radar na měření rychlosti by mohl výrazně omezit dopravní nekázeň v ulici Na Struze a 
v Horské ulici. 
 
Nové prostředí dopravně-správní agendy MěÚ 
 
 Od pondělí 10. února se výrazně změnilo pracovní prostředí dopravně správní agendy 
městského úřadu – je v současné době (v budoucnu už ne) v přízemí bývalého okresního úřadu. 
Registr vozidel a vydávání řidičských průkazů se dosud provádělo v nedůstojných podmínkách – 
úřadovalo se z okének kanceláří do chodby. „Úředníci se teď budou lidem věnovat u přepážek, které 
jsou běžné i v jiných kancelářích MěÚ. Je to pokračování naší snahy, přiblížit služby co nejvíce 
lidem,“ informoval tajemník města Nýdrle. 
 V oddělení dopravně správních agend zavedlo město i úřední hodiny navíc – v úterý a  
ve čtvrtek kromě pondělí a středy. Smutně proslulé fronty v přízemí býv. okresu zmizely. V budoucnu 
mají být úřední hodiny i v pátek. 
 Prostory na bývalém OkÚ chce město využívat jen přechodně – do konce roku? Nevejde-li se 
do budovy na Slovanském náměstí, nabízí se i řešení převést ji do Kalné Vody, kde je stanice 
technické kontroly a kam stejně většina řidičů musí s auty zajíždět ke kontrolám. 
 
Hudební granty města 
 
 I v dalších letech poskytne vedení města finanční granty jako podporu hudebních aktivit  
ve městě. Chce rozdělit i letos dvě stě tisíc korun organizaci nebo jednotlivcům, působícím v oblasti 
hudby v Trutnově. Loni tak uspěl Music Bar Na Nivách, který získal pro letošní rok sto dvacet tisíc 
korun (částka určena na dovybavení klubu stálou pódiovou aparaturou, aby mohl poskytovat zázemí 
místním kapelám ke zkoušení). Hudební klub Na Nivách je v provozu od léta 2002. 
 Při výběrovém řízení může komise dát celý obnos jedinému zařízení nebo ho rozdělit mezi 
několik žadatelů. 



 Hlavním účelem grantu je podpora činnosti hudebního klubu se zaměřením na podporu 
menšinových hudebních skupin. (Granty nejsou určeny diskotékám, plesům či jiným komerčním 
aktivitám.) 
 
Nadace Duha, „Nemysli jen na sebe“ 
 
 V únoru oslovili zástupci Společnosti Duha, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, 
k podpoře projektu „Nemysli jen na sebe.“ Obrátili se na sponzory s prosbou o přispění 33 nebo 333 
nebo 3 333 korunami. Cifry jsou zvoleny symbolicky. „Když dáme proti sobě číslice 3, vytvoří symbol 
srdce. Stejně takové, jaké je v logu projektu Nemysli jen na sebe,“ uvádí předsedkyně správní rady 
nadace Jana Poulová. 
 Svou činnost zdůvodňuje: „Pojďte s námi podpořit konkrétní centra a vytvořit dílo, které dětem 
bez domova, postiženým dětem, udělá velkou radost a přinese plnohodnotný zážitek.“ 
 Trutnovská Duha pomáhá centru s postiženými dětmi. Vybavuje je pomůckami, pořádá 
soutěže, sportovní hry a kulturní pořady, setkání s populárními osobnostmi. (Mezi nimi jsou např. 
hokejisté Jiří Šlégr, Jaromír Jágr, Jan Hrdina, Martin Straka, pardubičtí hokejisté.) 
 
Vojenská správa (vojenské záležitosti branců, vojáků v záloze) 
 
 Po ukončení činnosti Vojenské správy Trutnov bude od 12.2. možné vyřizovat záležitosti 
týkající se oznámení evidenčních změn branců, odvedenců a vojáků v záloze v budově MěÚ Trutnov 
na Slovanském náměstí. Úřední den externího pracoviště Územní vojenské správy Jičín bude 
zabezpečen každou středu od 8 do 14 hodin. 
 
Klub seniorů 12.2. 
 

     
 
 Na schůzi Klubu seniorů 12.2. v malém sále MěÚ byli jako hosté ředitel pracovního úřadu  
ing. Šmíd a vedoucí odboru sociálních věcí Dr. Rouha. Jednání se zúčastnila i místostarostka  
ing. Horynová. 
 
Letadlo u ZŠ Gorkého 
 
 S myšlenkou vrátit k ZŠ Gorkého (na křižovatce k nemocnici) letadlo jako památník letcům 
(pomístní hovorový název ZŠ kpt. Otakara Jaroše byl U letadla) přišel ředitel této školy Jiří Paták. 
 Na podstavci, kde byl dvacet let umístěn sovětský mig, by však měl být umístěn britský 
spitfire. „Letoun na podstavci by měl symbolizovat a uchovávat v nás všech pocit národního 
sebevědomí, že také náš národ se zasloužil o demokracii v Evropě,“ vyjádřil se ředitel Paták. 
 Náklady na realizaci tohoto záměru by se pohybovaly kolem milionu korun. „Část peněz 
chceme získat od místních firem, něco z evropských fondů, oslovit hodláme také lidi na britských 
ostrovech. Částečně by se mohlo podílet i město,“ tvrdí ředitel. 



 Uvedený návrh s letadlem posoudí kulturní komise. „Ta po konzultaci s historiky doporučí 
městské radě, jak dál postupovat,“ uzavřel zatím tuto záležitost místostarosta Mgr. Hendrych. 
 
„Veselé dopoledne“ v Olympu (15.2.) 
 

     
 
 „Veselé dopoledne“ ve sportovně zábavním centru Olymp připravila pro trutnovské děti místní 
skupina ČČK Horní Staré Město ve spolupráci s Úřadem Oblastního spolku ČČK Trutnov v sobotu  
15. února od 9.00 do 12.00 hodin. 
 Akce byla uspořádána v rámci měsíce „30 dní pro neziskový sektor.“ „Podařilo se nám,“ uvedl 
ředitel OS ČČK Trutnov ing. Trpkovič, „od sponzorů sehnat po malých částkách kolem 6 000 Kč, 
provozovatelé Olympu nám umožnili uspořádat akci za režijní náklady.“ 

„Veselé dopoledne“ se vydařilo. Přišla asi stovka dětí, které mj. soutěžily v bowlingu, šipkách  
a kulečníku. Odnášely si věcné ceny a všechny i poukázky na občerstvení. 
 
Akce pro děti 
 

     
 
 Pro děti byly na 15. února připraveny dvě akce: Tou první byl maškarní karneval pro děti  
od 4 do 11 let (dětské disco) v tělocvičně ZŠ Mládežnická, který připravil Klub zájmové činnosti 
„Eldorádo“ ve spolupráci s agenturou „Vosa“ Trutnov, tou druhou byly netradiční „Nanukové hody“ 
v sále kina Vesmír se soutěžemi a promítáním filmu Pidilidi. Všechny děti byly odměněny i drobným 
dárkem. (Účast v kině ale malá – zaplněné rodiči s dětmi tak napůl.) 
 
 
 
 
 
 



Taneční soutěž kategorie „E“ 
 

     
 
 Nejlepší páry z tanečních kurzů trutnovského regionu se představily 16.2. v Národním domě. 
Pořadatelem byl Dům kultury a Taneční škola manželů Francových z Hradce Králové. Vstupné 30 Kč, 
startovné 30 Kč. 
 
Country club Bonanza 
 
 17.2. vystoupil v Country clubu Bonanza vynikající hudebník a zpěvák Gary Markley v rámci 
svého třítýdenního pobytu v ČR. 
 
Muzeum Podkrkonoší 
 
 O spolupráci při doplňování sbírky historických fotografií požádalo trutnovské Muzeum 
Podkrkonoší občany. „Chceme, aby nám lidi přinesli nebo poslali fotky, které by jinak zřejmě 
vyhodili. Pro ně nemusí mít třeba žádnou cenu. Nám se však hodí nejen snímky, ale i negativy,“ 
uvedla Jitka Lukášková, pracovnice muzea. 
 Sbírka fotografií zahrnuje na 5000 snímků. Muzeum má zájem především o foto od roku 1989 
a starší. 
 
Divadelní představení v ND 
 
 V Gogolově komedii Hráči vystoupili 18.2. v Národním domě herci Divadla bez zábradlí – 
v hlavních rolích Karel Heřmánek, Zdeněk Žák a Jiří Knot. 
 
Dny Swidnice budou v září 
 
 O letošních Dnech Swidnice v Trutnově se 19.2. dohodli zástupci obou měst. Budou mít 
osvědčenou skladbu programu – výstavu, kulturní pořad a sportovní den. Uskuteční se v září. 
 „Obě města mají i nadále zájem na rozvoji partnerských vztahů a nalézání dalších možných 
oblastí, v nichž by byla spolupráce pro obě strany přínosná,“ zdůraznila Veronika Vášová z MěÚ. 
 Výstava svidnického autora se uskuteční v Galerii města Trutnova, kulturní pořad v rámci 
programu Trutnovského jarmarku na Krakonošově náměstí, sportovní akce ve Sportovní hale  
ZŠ Komenského a v Sokolovně. 
 
Natáčení v Trutnově 
 
 Natáčení České televize ze seriálu Náměstíčko se uskutečnilo 20.2. na Slovanském náměstí – 
příběh z vánočního času, 8. díl, odehrávající se v discoclubu Moby Dick a před budovou Nové radnice. 
 V Trutnově se zdrželi filmaři tři dny – jako filmový kompars pomáhali městští strážníci 



a někteří obyvatelé města. 
 Desetidílné Náměstíčko se má na televizních obrazovkách objevit na podzim 2004. 
 
Zmodernizovaná sauna 
 
 Investicí ve výši 250.000 Kč byla v městských lázních zmodernizovaná sauna. Ta patří mezi 
vyhledávané doplňky zdravotní péče. 
 
Zkouška jízdy na ledu a sněhu 
 
 Zkouška jízdy na sněhu a ledu připravil na sobotní dopoledne 22. února na parkovišti  
před hotelem Patria Klub Kopecký. Vítězem po letech obnoveného závodu se stal mezi šestnácti 
účastníky řidič Michal Novák s vozem Opel. 
 Zkoušela se jízda smykem, riskantní brzdění a rozjíždění, na závěr jízda na přesnost a čas.  
Mezi zájemci byla i jedna žena. I když podmínky soutěže (počasí) byly dobré, v dalších letech chtějí 
pořadatelé uskutečnit tuto akci dříve, už na začátku zimy. (Naposledy se v Trutnově konaly tyto 
zkušební jízdy před deseti lety.) 
 
Miss Aerobic v hale gymnázia 
 

         
 

        
 
 Soutěž Miss Aerobic Tour proběhla 23. února ve sportovní hale trutnovského gymnázia. 
Příležitost zacvičit měly účastnice se známým lektorem a tanečníkem Yemi A.D., s loňskou Miss 
Aerobic Alenou Mochanovou a oběma vicemiss Monikou Jonákovou a Hanou Kristiníkovou. 
Zúčastnit se mohly dívky a ženy bez rozdílu věku. 
 Tříhodinový program byl složen z ukázkových lekcí aerobicu, módní přehlídky a 
autogramiády. V soutěži miss dostalo deset nejlepších ze čtyř věkových kategorií odměnu a pozvánku 
k účasti ve výběrovém kole v Praze. 
 Vítězkou oblastního kola Miss Aerobic Tour 2003 se stala v konkurenci dvaceti žen  
V. Maixnerová z Dolní Obrouče. Jako třetí skončila Romana Raslová z Trutnova. 
 V zaplněné hale se čtyřmi stovkami diváků a s více než stovkou cvičících dívek a žen  



se předvedly i loňská miss a obě vicemiss. 
 
Grant pro podporu hudebních aktivit 
 
 Na základě usnesení zastupitelů města z 24.2. vypsalo město Trutnov výběrové řízení  
na poskytnutí grantu pro podporu hudebních aktivit ve městě. Termín podání přihlášek do výběrového 
řízení je 31.10.2003. Pro grant je stanovena pevná částka 200.000 Kč ročně – může být rozdělena mezi 
více zájemců. 
 
Rozpočet města 2003 
 
 Na jednání zastupitelstva města byl 24. února schválen rozpočet města pro letošní rok. 
(Podrobnosti z jednání a závěry jsou uvedeny v 2. kapitole trutnovské kroniky.) 
 
Projekt regenerace panelového sídliště – Zelená Louka 
 
 Odbor rozvoje města a územního plánování MěÚ připravuje zpracování projektu regenerace 
panelového sídliště, který bude sloužit jako jeden z podkladových materiálů k žádosti o dotaci  
ze státního rozpočtu na podporu uvedené regenerace. 
 Jednou z podmínek poskytnutí dotace je území obce zastavěné bytovými postavenými 
panelovou technologií o počtu nejméně 150 bytů. Jako první z lokalit bylo vybráno sídliště Zelená 
Louka v H. St. M. Další podmínkou je vyhodnocení ankety, připomínek a námětů občanů bydlících 
v zájmovém území. Vzor ankety s otázkami zveřejnily únorové Radniční listy. Ta se obrací především 
na obyvatele sídliště Zelená Louka. 
 
Zrádné počasí 
 
 Slunce přes den, v noci mráz proměnily chodníky a komunikace v kluziště. Všechna kritická 
místa se ošetřují posypem. Počasí téměř jarní. 
 
Evropská unie 
 

     
 
 Veřejná beseda ke vstupu ČR do Evropské unie se senátorem KSČM Jaroslavem Doubravou  
se konala 25. února. 
 
Petr Rychlý „Roztoč to“ 
 
 Se zábavným pořadem „Roztoč to“ zavítal 25.2. herec Petr Rychlý do Trutnova. Jeho 
vystoupení v Národním domě bylo pásmem zajímavého vyprávění z vlastního života, prokládané 
zpěvem a klavírním doprovodem Dominika Renče. 
 



Nebezpečný svět drog (Riaps) 
 
 Beseda na téma „Nebezpečný svět drog“ proběhla 26. února v čítárně městské knihovny. Vedli 
ji pracovníci psychosociálního centra Riaps. 
 
I. mateřinkový ples 
 

Plesová sezóna v Trutnově zachytila v únoru „drápkami“ i děti Mateřské školy Horská v H. St. 
Městě. 26. února se tu dočkaly svého I. mateřinkového plesu s bohatým doprovodným programem. 

 
ZŠ Gorkého (rekonstrukce) 
 

            
 
 Dlouho očekávaná rekonstrukce střechy v základní škole v Gorkého ulici (výměna dřevěných 
nosníků za ocelové) koncem února začala. Během roku dojde i k výměně střešní krytiny – vyžádá si to 
13 milionů. 
 Výměnou střechy začala rozsáhlá rekonstrukce školy – v podkroví vznikne šest odborných 
učeben, v celém objektu školy dojde k opravám vodovodního, kanalizačního a elektrického rozvodu  
a topení. 
 Dlouhodobým cílem rekonstrukce školního objektu (akce několika let) je rovněž zřízení nové 
školní jídelny, nové tělocvičny a nové družiny. Po rekonstrukci a přístavbě by měly být všechny třídy 
v jedné budově. 
 Základní škola v Gorkého ulici je jednou z nejstarších škol v Trutnově – byla postavena v roce 
1929 jako německá v převážně německém městě „na truc“ novým objektům českých škol na České 
čtvrti. 
 Tragicky ji poznamenal nuceně tady umístěný sovětský letoun Mig 19 jako památník čs. letců, 
umístěný na podstavci tanku, který sem byl načas přemístěn po svém stržení před ONV v srpnu 1968. 
 ZŠ Gorkého navštěvuje na 500 dětí v 21 třídách. Ředitelem školy je Jiří Paták. 
 
Hasičský záchranný sbor KH kraje 
 
 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje má nyní (únor) své profesionální jednotky 
ve všech bývalých okresech kraje. Nejpočetnější jednotky HZS jsou v Hradci Králové s 90 příslušníky 
a v Trutnově, kde profesionální sbor územního odboru má 76 příslušníků. 
 Z celkového počtu příslušníků HZS Královéhradeckého kraje je ve služebním poměru nejvíce 
hasičů ve věkové hranici od 25 do 34 let (145), tj. 38,6%; nejméně ve věkové hranici 55-64 let (15),  
tj. 3,9%. 
 V rámci kraje působí i 13 profesionálních požárních stanic, které jsou od 1.1.2003 umístěny 
v obcích s rozšířenou působností. 
 
 
 



Spekulace s prodejem VAK 
 
 Ke zprávám, že zahraniční firmy mají zájem o nákup akcií trutnovské vodárenské společnosti 
VAK, se rozhodně ohradil trutnovský starosta Mgr. Adamec. Město se nehodlá vzdát majoritního 
podílu ve společnosti Vodovody a kanalizace. Ani pronájem provozu společnosti VAK nepřipadá 
v úvahu. 
 „Nevzdáme se důležité možnosti, jako ovlivňování ceny vodného a stočného. Za to, že městu 
nebo zastupitelům někdo jednorázově navrhne nějaké peníze, to nestojí. Navíc to považuji za něco 
naprosto nepřijatelného,“ uvedl Ivan Adamec. 
 Město Trutnov drží ve společnosti VAK 57% akcií, druhým největším akcionářem jsou Janské 
Lázně (13%). Základní kapitál firmy činí 368 miliónů korun. 
 Trutnovská vodárenská společnost zásobuje vodou přes 38 tisíc obyvatel. „Upozornil jsem 
zastupitele, aby se do hry o akcie raději nepouštěli. Každý z nich by měl uvažovat nejen v horizontu 
svého volebního období, ale ve výhledu několika dalších let a myslet na budoucnost města,“ zdůraznil 
starosta Adamec. 
 Nabídky ze zahraničí 160 korun za akcii by kryly pouze desetinu skutečné hodnoty akcie, jejíž 
cena dnes určitě převyšuje tisíc korun. 
 
Klub zdraví – církev Adventistů 
 
 28. února končí intenzivní kurz, ve kterém byli účastníci seznamováni s metodou úspěšného 
odvykání kouření. Pořádal ho klub zdraví Trutnov – dobrovolné společenství lidí nadšených pro osvětu 
v oblasti zdravé životosprávy. 
 Členové tohoto klubu bezúplatně, formou přednášek a kurzů usilují o eliminaci negativních 
civilizačních vlivů. Někteří aktivisté Klubu zdraví jsou členy Církve adventistů – proto úzká 
spolupráce s ní. 
 Díky podpoře města Trutnova a sponzorského příspěvku Církve Adventistů s.d. platí účastníci 
kurzu jen dobrovolný příspěvek. 
 
Curlingový turnaj pro tělesně postižené 
 

     
 
 Účastníci I. r. individuálního curlingového turnaje pro tělesně postižené prokázali  
28. února svou silnou vůli i schopnosti – přemísťování dvacetikilových žulových kamenů obojí 
předpokládá. 
 Turnaje na Zimním stadiónu se zúčastnil i dvojnásobný mistr ČR Radek Pokorný (skončil 
druhý). Členové I. Krkonošského curlingového klubu Trutnov se práci s hendikepovanými věnují již 
druhým rokem. 
 Uvedené akce se zúčastnili i trutnovští školáci, kteří si vyzkoušeli tento atraktivní sport. 
 
 
 



Příprava na povodně 
 
 Odborné školení povodňových orgánů obcí správního obvodu města Trutnova proběhlo  
28. února za účasti zástupců 26 obcí. 
 Cílem školení bylo seznámení účastníků se změnami, které systém ochrany před povodněmi 
doznal v souvislosti s uskutečněnou reformou veřejné správy. (Praktické ověření systému reakce  
na nebezpečí vzniku povodně na sebe nenechalo čekat. Nepříznivý stav počasí 11. března si vyžádal 
aktivaci jak MP města Trutnova (pozorování řeky a jejich přítoků na území města), tak vyrozumění 
povodňových komisí ve správním obvodu. Prověrka proběhla podle vedoucího odd. krizového řízení 
ing. J.Aberleho velmi dobře. 
 
Poslanecká a senátorská kancelář 
 
 Poslaneckou kancelář (voliči mohou přicházet se svými problémy) má v Trutnově, Šeříková 
621 poslankyně Soňa Marková (KSČM) a Eva Šedivá (ČSSD) na Horské 97. Senátorskou kancelář 
Mgr. Ivana Adamce (ODS) najdou na Horské. 
 
Úraz v MHD 
 
 Zranění levé horní končetiny a vícečetné pohmoždění trupu utrpěla koncem února tříletá 
holčička při vystupování z autobusu MHD. Zadní dveře jí přivřely nohu a autobus pak dívku vlekl asi 
tři metry. Léčení v trutnovské nemocnici si vyžádá asi tři měsíce. Řidič autobusu je podezřelý 
z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. 
 
Matriční události 
 
 V únoru se v Trutnově narodilo celkem 45 dětí, z toho 15 trutnovských (11 chlapců a 4 dívky). 
Bylo uzavřeno 11 sňatků, z toho 1 před římskokatolickou církví. Zemřelo 53 lidí, z toho 30 
spoluobčanů (13 mužů a 17 žen). Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních 
jubileích 23 spoluobčanů s kytičkou a dárkem. 
 Připravuje se setkání manželských párů, které v tomto roce oslaví 25 let společného života.  
 
Nezaměstnanost 
 
 Míra nezaměstnanosti v okrese vzrostla v únoru na 9,5%. Celkový počet uchazečů  
o zaměstnání stoupl o 56 na 5 871. Volných míst evidoval trutnovský úřad práce 547 (o 96 méně než 
v lednu). Na jedno místo připadalo 11 nezaměstnaných (v lednu 9). 
 Ve srovnání s únorem loňského roku bylo v evidenci o 861 uchazečů více a míra 
nezaměstnanosti byla vyšší o 14%. V únoru se nově jako uchazeči o práci evidovalo 533 osob,  
do zaměstnání jich nastoupilo 359, z evidence bylo pro nespolupráci vyřazeno 35, z ostatních  
důvodů 87. 
 Největší nezaměstnanost byla z měst v Žacléři (16%). Město Trutnov bylo na podprůměrných 
10,42%; nejnižší ve Špindlerově Mlýně (1,5%). 
 
 



Kulturní nabídka na březen 
 
  
Kulturní nabídka Radničních listů na březen zveřejněna v únorovém čísle. 
Dům kultury Trutnov: 
Do 31.3. Olda Šlégr: Lidé z hor – výstava fotografií v kině Vesmír. 
3.března Cesta za vnitřní rovnováhou. Rovnání čaker regresí. Přednáška ing. Pecena v Národním domě 
(40 Kč vstupné). 
5. března „Vstupte.“ Divadelní předplatné. Národní dům, 160 Kč. 
9. března Preclíkový bál. Zábavné odpoledne pro děti v Nár. domě, 20 Kč. 
10. března Akademie třetího věku. PhDr. Jan Císař: Osobnosti českého divadla. Pořadatelé ČČK a DK. 
15. března Country bál (provází Star West, hraje Pěna a Pádlo). Nár. dům, 130 Kč. 
17. března Maroko – vyprávění s diapozitivy Martina Loewa v Nár. domě, 40 Kč. 
18. března COP. Koncert bluegrassové skupiny v Nár. domě, 95 Kč. 
20. března Růženka a Kopřivěnka. Představení pro MŠ a 1.-5. tř. ZŠ. ND, 30 Kč. 
22. března Country bál (Star West, Pěna a Pádlo). Nár. dům, 130 Kč. 
23. března Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru. Kino Vesmír, 20 a 30 Kč. 
24. března Akademie třetího věku. PhDr.Zd.Macek. Evropská politika ve stínu fašismu. (1932-34). 
25. března Módní přehlídka v Nár. domě. Setkání s módou, 85 a 70 Kč. 
28. března Kvarteto Apollón. Koncert pro SŠ v rámci festivalu Jazzinec 2003. Koncertní síň  
B. Martinů, 30 Kč. 
24.3. až 24.4. Jazzinec 2003. 
 
Country club Bonanza: 
6.3. Jarní vánek. 13.3. Bonanza band. 15.3. Wostruha. 20.3. a 27.3. Bonanza band. 
 
Galerie města Trutnova: 
Do 13.3. Jaroslav Dvorský (dvacetileté ohlédnutí za vlastní tvorbou). 
4.3. Nezkrotné vášně (jednoaktovky Divadla Baf z Hostinného). 
19.3. – 27.4. MUDr. Josef Scharfen – Obrazy. 
 
Music bar Na Nivách: 
7.3. Dračí ulička. Benjaming band. 15.3. The Beatles Revival. 21.3. Debill Hrade. 28.3. Doga. 29.3. 
Nanovor. 
 
Ostatní pořadatelé: 
5.3. Jiří Kristen – Obrazy. Galerie Lada. 15.3. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořadatel Klub 
filatelistů. Klub důchodců Nivy. 
 
Zápis do Mateřské školy Trutnov 
 
 Ve dnech 1.3. až 30.4. se uskutečnil zápis do všech odloučených pracovišť Mateřské školy 
Trutnov. Jsou V Domcích, Gorkého, Žižkova, Náchodská, Novodvorská, Benešova - TR 3, Úpská – 
TR 2, Horská – TR 2, Komenského a Tkalcovská. 
 
Městská knihovna – Měsíc knihy 
 
 Už tradičně proběhl v trutnovské městské knihovně měsíc knihy. Kromě jiných akcí byla  
na dětském oddělení MK vyhlášena anketa „Chcete vyhrát knihu?“ Cílem bylo zjistit nejoblíbenějšího 
spisovatele, ilustrátora a knihu pro děti do 15 let. Z českých autorů to byl Miloš Macourek, Václav 
Čtvrtek a Josef Čapek, ze světových kniha Harry Potter od J.K.Rowlingové. Mezi ilustrátory bodovali 
Helena Zmatlíková, Josef Lada, Adolf Born a Josef Čapek. 
 



Březen – měsíc Internetu 
 
 Také akce „Březen – měsíc internetu“ se v MK setkala s velkým zájmem veřejnosti. Během 
úterních a středečních kurzů navštívilo knihovnu 120 zájemců. Účastníci se naučili základní 
dovednosti v práci s počítačem, Internetem aj. 
 
 Začátkem března epidemie chřipky pokračuje. Také Královéhradecký kraj zaznamenává nárůst 
chřipkových onemocnění. Hranici epidemie – 2000 nemocných na 100.000 osob, překročil i 
trutnovský okres, kde se počet nemocných zvýšil o 40,4% na 3 726. Nejhorší situace je u předškolních 
dětí. 
 
Letadlo u ZŠ Gorkého 
 
 Letadlo u ZŠ v Gorkého ulici nebude. Záměr umístit ho na volné prostranství mezi školou  
a střediskem dětských lékařů, kde dříve stával sovětský mig, městskou radou neprošel. Nepodpořila ho 
předtím ani kulturní komise. Záměr nepodpořilo ani Vojenské muzeum v Praze. 
 Podle místostarostky ing. Horynové není v Trutnově tradice, která by zřízení památníku  
čs. letcům opravňovala. „Pouze dva letci jsou nějak spojeni s Trutnovem – Jiří Bauer a Václav Večeřa. 
Ten první se zde sice narodil, ale maturoval na gymnáziu už v Náchodě. Večeřa zase přišel  
do Trutnova až po válce.“ 
 Zamítnutím městskou radou byl ředitel školy zklamán. Umístění letadla podle něj podporuje 
ještě další důvod. Trutnované nenazvou školu jinak než U letadla. Dvacet let zde totiž stával mig. 
Škola má oficiální jméno kpt. Jaroše od roku 1952. V úředních listinách se objevuje název Gorkého 
podle ulice. Místní název U letadla se zachoval i po odstranění migu 1991. 
 
 V neděli 2. března projel Trutnovem rekreační vlak německých turistů se dvěma parními 
lokomotivami (v 13.59 hodin). 
 
Předprodej vstupenek 
 
 Od 3.3. budou vstupenky na pořady DK v předprodeji nejen v recepci Národního domu, ale 
také v Turistickém informačním centru. Od 1.4. by se měl rozšířit předprodej vstupenek do kina 
Vesmír. 
 
Chřipka – zákaz návštěv v nemocnici 
 
 Z důvodů chřipkové epidemie jsou od 3.3. do odvolání návštěvy v nemocnici zakázány, 
oznámila SONT. Počet chřipk. onemocnění narůstá. 
 
Radek Hanykovics – možnost návratu 
 
 Jedním ze dvou Čechů, odsouzených v Thajsku na mnoho let za pašování drog, je i Radek 
Hanykovics z Trutnova. Ten byl odsouzen na 25 let v thajském Bangkoku. V nejbližší době se patrně 
vrátí domů. Jeho případ projednává české ministerstvo spravedlnosti. „Požádali jsme o doplnění 
materiálů, které nám Thajci poslali. Chceme znát thajské zákony, na jejichž základě byli jmenovaní 
odsouzeni. Až je dostaneme a přeložíme, podáme k nejvyššímu soudu návrh, aby uznal rozhodnutí 
k cizozemskému soudu na našem území. Poté můžeme vězně převzít,“ vysvětlil Vlad. Voráček 
z ministerstva. (Kdy to přesně bude, není známo. Vězni budou muset uhradit i náklady za cestu.) 
 
 
 
 



Den jódu 
 
 Prevence onemocnění z jodového deficitu je důležitou součástí předcházení závažných 
onemocnění zejména u dětí i v Trutnově. Den jódu (4. březen) to zdůraznil, uvádí H. Dvořáčková 
z trutnovské pobočky Zdravotního ústavu Hradec Králové. (Přiměřená dávka jódu je nutná  
pro normální tělesný a duševní vývoj.) 
 
GMT 
 
 Výstavní sál Galerie města Trutnova se zaplnil 4. března. Pěkné představení „Nezkrotné vášně“ 
předvedlo divadlo BAF z Hostinného. 
 
Galerie Lada 
 

     
 
 V Galerii Lada byla 5. března zahájena výstava obrazů Jiřího Kristena. 
 
Klub seniorů (5.3.) 
 
 V dopise s gratulací Václavu Klausovi k jeho zvolení novým českým prezidentem (28.2.)  
mu trutnovský Klub seniorů poslal i fotografie z roku 2001, kdy Klaus ještě jako předseda poslanecké 
sněmovny přijal ve své pracovně šest trutnovských seniorů a besedoval s nimi velmi přátelsky o situaci 
v ČR. Diskutovalo se i o letadle u ZŠ a sportovní tribuně. 
 
Demonstrace proti připravované válce v Iráku 
 

     
 
 Nesouhlas s připravovanou válkou proti Iráku vyjádřilo 5. března na Krakonošově náměstí  
na čtyřicet mladých lidí. Za organizátory tu promluvila Kateřina Betty Sobotková. 
 V letáku odpůrců války s Irákem jsou jako hlavní uvedeny tyto důvody: Nelíbí se nám dvojí 
morálka Spojených států, válka s Irákem je účelová – vyhovuje především USA hospodářsky a 



vojensky, zavrhují způsob vedení války a jak chtějí útočící strany nastolit v Iráku demokracii, odsuzuje 
se mezinárodní válečná politika USA a jejich spojenců, jsou pro mírové řešení krize, jsou přesvědčeni, 
že násilí vyvolá další násilí, znepokojuje hrozba použití jaderných zbraní. 
 
Ulehčit městům od aut? 
 
 K problému, jak ulehčit městu od aut, se vyjádřil i trutnovský starosta Adamec. „Jakékoliv 
mýtné či omezování vjezdu do města vlastně likviduje zdejší podnikatelskou činnost.“ Pokud jde  
o prostory k možnosti pohybu aut a parkování, uvedl: „Samozřejmě, že v centru Trutnova i jiných měst 
nebude parkovacích míst nikdy dost. V centru máme parkovací automaty s progresivními sazbami, což 
se nám osvědčilo. Za první půlhodinu pro nezbytné zastavení zaplatí řidiči pouhých pět korun, potom 
již poplatek strmě narůstá.“ 
 
Přestavba ZŠ Komenského 
 
 Generální úprava Základní školy Komenského v Trutnově se v březnu chýlí ke konci – letos 
zbývá už jen dokončit proměnu venkovního areálu. 
 Poslední dotace – městu se podařilo získat dalších patnáct milionů korun – poslouží především 
při závěrečných venkovních úpravách této školy. 
 Do konce srpna by se mělo zřídit venkovní sportoviště pro košíkovou a volejbal, třistametrová 
atletická dráha a speciální trať pro letní běžecké lyžování. Dále se počítá i s výstavbou parkoviště s 65 
místy a s vytvořením nových chodníků od Volanovské k ulici Prokopa Holého. Akce modernizace 
probíhá již čtvrtým rokem. 
 V rámci rekonstrukce vlastní školní budovy došlo k vestavbě učeben v půdních prostorách, 
k opravě jídelny a dvou menších tělocvičen. Přibyla nová moderní sportovní hala (v ní hrají nejvyšší 
soutěž trutnovské košíkářky). 
 Přestavba ZŠ na Horním Předměstí patří k nejrozsáhlejším investičním akcím v poslední době. 
Celkové náklady se přiblíží částce přes 220 mil. korun – většinu z nich uhradí stát. 
 
Kamerový systém 
 
 Kamerový systém se v Trutnově osvědčuje již po tři roky, prvním rokem i bezpečnostní pult.  
Je účinný v boji s kriminalitou. I když se o jeho významu snaží Trutnov přesvědčit okolní města  
a obce, z více než dvaceti pozvaných na besedu nikdo nepřišel. 
 S fungováním kamerového systému je velmi spokojen ředitel městské policie Povr. Také 
spolupráce s trutnovským oddělením české policie je užitečná. Ocenil to mj. i policejní mluvčí Petr 
Kopecký. „Vyšetřující policista může využít ochoty městských strážníků, kteří mu poskytnou záznamy 
z kamer. Dojde pak k lepší identifikaci osob nebo automobilů. Pomáhá to zvýšit procento objasněnosti 
případů.“ 
 
Turnaj v křížovém mariáši 
 
 Jubilejní pátý ročník turnaje v křížovém mariáši se uskutečnil 8. března v Restauraci GNS  
na fotbalovém hřišti v H. St. Městě. 
 
Zefektivnění dopravy 
 
 K zefektivnění dopravy má přispět svou činností společnost, kterou založit krajský dopravní 
úřad. Je o tom přesvědčen i trutnovský starosta Adamec. 
 Oredo se bude zabývat celým dopravním systémem kraje. Přetížené spoje mohou být posíleny, 
nevyužité zredukovány. Posílit je třeba páteční spoje z Hradce Králové do Trutnova – přeplněné 
autobusy. Obce podle něj navíc nebudou doplácet na základní dopravní obslužnost – tu zaplatí kraj. 
 



KS – poradní sbor (?) 
 
 Klub seniorů, který vede Miroslav Šafařík, poradním sborem města nebude. Členové rady 
města nevidí důvod pro zřizování dalších poradců a komisí. „Poradní sbor nám musí dát přínosy a 
návody, jak řešit určité situace. A ne jen kritizovat,“ uvedl rozhodnutí Rady města Trutnova starosta 
Mgr. Adamec. 
 
Obří zábavní park (?) 
 
 Na pozemcích při krkonošské silnici, které byly vyhrazeny pro společnost Sazka ke zřízení 
obřího zábavního parku, se dodnes nic neděje. Rozpočet stavby podle informací ČT 1 se pohyboval 
kolem 12 miliard korun. 
 Jako tendenční (senzacechtivé) a poškozující město označilo 10.3. vedené trutnovské radnice 
tuto televizní reportáž redaktorů Hynka a Havlíka. Ti také uvedli, že Sazka kvůli koupi uvedených 
pozemků vozila trutnovské zastupitele po USA (Las Pegas). To mělo ovlivnit rozhodnutí rady města. 
Radní to odmítají. „Byla to pracovní cesta pro sedm zastupitelů, tedy zástupce všech politických stran. 
Cílem cesty bylo poznat, jak takové zábavní centrum funguje v Americe, a také předání pracovních 
zkušeností s činovníky americké samosprávy,“ uvedl k celé záležitosti trutnovský starosta  
Mgr. Adamec. 
 Ten také nekompromisně odmítl, že by šlo o korupci, jak to zaznělo v televizi. „Kdyby šlo  
o korupci, neprodali bychom Sazce pozemky s odhadní cenou tři sta tisíc korun za skoro tři miliony 
korun. Naše cesta do Ameriky se navíc uskutečnila až několik měsíců po prodeji parcel. Mrzí mě, že 
jednání televize nebylo seriózní,“ uvedl dále starosta. 
 Pro prodej pozemků o rozloze asi 11.000 m2 hlasovalo v roce 2000 na řádném jednání 27 
zastupitelů – nikdo nebyl proti. Další pozemky pro svůj záměr Sazka už od města nekupovala, ale  
od soukromých majitelů. Podle televize zaplatila Sazka za 50.000 m2 pozemků přes 20 milionů korun. 
 Vedení města se rozhodlo nechat celou tuto záležitost dát přešetřit nezávislými orgány 
„podáním trestního oznámení na neznámého pachatele pro podezření z korupce na městě Trutnov 
podle obsahu zveřejněné televizní reportáže.“ 
 
Tibetská vlajka na MěÚ 
 

                                               
 
 Povstání Tibeťanů ve Lhase, krutě potlačené Čínou před 44 lety, si připomněl 10. března  
i Trutnov vyvěšením tibetské vlajky na budově městského úřadu. Nepřítomného starostu Adamce 
zastupovala při tomto aktu místostarostka ing. Horynová. 
 
Soutěž Paragraf 11/55 
 
 11. března proběhlo v Národním domě oblastní kolo soutěže Paragraf 11/55, které bylo určeno 
žákům 5.-9. tříd ZŠ. Z trutnovských základních škol se zapojila ZŠ Komenského a ZŠ Náchodská. 



 Při vyhodnocení (trutnovské školy nebyly mezi vítězi) vystupovali členové tanečních skupin 
DDM v Trutnově. Soutěž podpořili svou účastí v porotě i trutnovský starosta Mgr. Adamec a 
místostarostka ing. Horynová. Cílem akce bylo zvýšit právní vědomí dětí – dodržování zákona  
o nekouření a nepožívání alkoholu. 
 
Partnerství pro rozvoj (Most k životu) 
 

12. března se uskutečnilo ve vzdělávacím středisku Most k životu setkání podnikatelů a 
zástupců občanských organizací (přišlo jich na 40). Beseda proběhla na téma Partnerství pro rozvoj. 

Podle Vladimíra Motla z Hospodářské komory (byl jedním z hlavních organizátorů této akce) 
se potvrdilo, že soukromým firmám v regionu není vůbec lhostejné, co se děje mimo jejich 
podnikatelskou sféru. Vzájemná spolupráce na místní, regionální a krajské úrovni, zástupci podniků, 
nadací a nevládních organizací je nutná a užitečná. Důležitá je i součinnost v této oblasti v rámci 
Pardubického a Královéhradeckého kraje už vzhledem k připravovanému vstupu ČR do Evropské 
unie. 

Akce byla uspořádána za součinnosti s Regionální hospodářskou komorou v rámci projektu 
Dobrovolníci bez hranic, který probíhá za podpory Charles Stewart Mott Foundation a Royal 
Netherlands Embassy. 

 
Modernizace sport. stadionu 
 
 Stavebně rušno je na městském sportovním stadionu, kde pokračuje jeho rozsáhlá modernizace. 
V roce 2003 postavení tribuny pro fotbal a atletiku, v roce 2004 přestavba atletického stadionu a 
vybudování tenisových kurtů a v roce 2005 rekonstrukce fotbalového hřiště. 
 Modernizace sportovního areálu, která je dokladem péče města o rozvoj sportovního života, je 
investicí kolem 95 milionů korun. 
 Nová tribuna, která je dominantou celého sportoviště, nabídne 1 600 míst k sezení – 800 míst 
pro příznivce fotbalu a 800 pro příznivce atletiky. Většinu míst kryje střecha. 
 Interiér tribuny nabídne sportovcům moderní vybavení pro rehabilitaci, saunu, ošetřovnu, šatny 
pro hráče, trenéry a rozhodčí, chybět nebude komentátorské pracoviště, občerstvení. Zvenčí bude 
tribuna dokončena, převážně i vnitřek, ještě letos. 
 Na stavbu tribuny získalo město dotaci 20 milionů korun. O další dotaci (na stavbu sportoviště 
pro atlety) 8 milionů město usiluje. Veškeré stavební práce provádí trutnovská firma BAK. 
 
Klub filatelistů 
 
 Klub filatelistů 05-76 Trutnov vyvíjí i letos bohatou činnost – 15. března uskutečnil Oblastní 
výměnnou schůzku sběratelů známek a pohlednic v sále Klubu důchodců. Další schůzky KF jsou 
naplánovány v květnu. 
 
Chřipka 
 
 I když chřipková epidemie v polovině března v ČR ustupuje, na Královéhradecku ještě mírně 
vzrostla. Přičinil se o to i okres Trutnov, kde na 100.000 obyvatel připadá přes 4 000 nemocných. 
 
Country bály 
 
 Country bály v prostorách Domu kultury, při nichž k tanci, poslechu a dobré náladě přispívají 
kapely Pěna a Pádlo a taneční skupina Star West, proběhly v březnu dvakrát – 15. – 22. března, 
(Vstupné 130 Kč.) 
 
 



GMT – výstava MUDr. Josefa Scharfena (18.3.-27.4.) 
 

     
 

     
 
 Na výstavu Jaroslava Dvorského, profesora trutnovského gymnázia, (trvala do 13. března) 
navázala v Galerii města Trutnova výstava dalšího místního výtvarníka, lékaře MUDr. Josefa 
Scharfena, nadaného malíře samouka. 
 Do Trutnova se natrvalo přestěhoval v roce 1956, kdy na tehdejší okresní hygienicko-
epidemiologické stanici vybudoval mikrobiologické oddělení. Dosáhl významných vědeckých úspěchů 
u nás i v zahraničí – výsledkem jeho práce bylo založení Národní referenční laboratoře pro patogenní 
aktinomycety na dnešním oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie Státní oblastní nemocnice 
v Trutnově. 
 Součástí jeho vědecké práce byla fotodokumentace barevné mikrofotografie – tu povýšil  
na výtvarné umění. 
 V sedmdesáti letech odešel do důchodu a začal malovat. U stojanu trávil až osm hodin denně. 
Tématem jeho zdařile zajímavých obrazů jsou obrazy krajin, zahrad a míst, která důvěrně znal. 
 
 Výstavu zasvěceně uvedli ředitel GMT Aleš Pražan, přítel rodiny ing. Miloslav Kudrna a Josef 
Scharfen nejmladší. Hudebně vernisáž obohatilo vystoupení Michaely Pražákové a Moniky Hornové 
Duetem pro dvoje housle. (Pro výstavu bylo vybráno na 60 obrazů.) 
 „Při pohledu na obrazy Dr. Scharfena jsem si uvědomil, že se setkávám s dalším tzv. naivním 
uměním patřícím do skupiny a tvorby neprofesionálních výtvarníků. Ti jsou na rozdíl od výtvarníků 
amatérů většinou naprostými autodidakty. Těží ze sebe, ze svého výtvarného instinktu, nikoliv 
z tvorby a programu jiných autorů, nekladou omezení, neřídí se pravidly, jsou otevření, nelíčení  
a upřímní. Tzv. naivní umění je prosté, přehledné, nerozporné, nabízí divákům vstup do světa, kde 
převládá rozum a cit a lidová poezie… 
 Námět obrazů je čerpán především z představ umělce, umělec maluje kytice, zahrady, portréty 
a především své fantazijní představy… Važme si těchto umělců…“ (Josef Scharfen namaloval na dvě 
stě obrazů.) 
 
 
 



První jarní den Evropy (SZŠ) 
 
 21. březen se studenti SZŠ připojili k akci První jarní den Evropy. V simulovaném referendu  
se vyjádřili ke vstupu ČR do Evropské unie. Referendum mělo zároveň prověřit, jak jsou studenti  
o tomto problému informováni. 
 „Budoucí sepjetí ČR s ostatními zeměmi Evropy bude nejvýrazněji ovlivňovat život dnešní 
mladé generace. Proto se tato akce uskutečnila,“ uvedl ředitel SZŠ Karel Javůrek. (Na této akci v ČR 
se podílí centrum EU ve spolupráci s českým ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.) 
 
Společenský areál Texlenu 
 
 Společenský areál Texlenu na Zelené louce je postupně stále víc využíván pro veřejné akce.  
23. března tu proběhl koncert královny českého country Věry Martinové a kapely Schovanky. 
 
Jazzinec 2003 
 

         
 

         
 
 Jaký byl program letošního jazzového festivalu Jazzinec 2003? 
5. ročník jazz, blues a funky festivalu pořádaly Jazz a Go Go, Radioking s.r.o., Tiskárna Ofset Úpice  
a Dům kultury Trutnov. 
24. března Open párty – Zuzana Dumková Group – 123 min. Koncertní síň B.Martinů v 19.30 hodin, 
vstupné 100 Kč. 
26. března Funky Time-Eggnoise. Vinárna Pod hradem ve 20 hod., vstupné 80, 50 Kč. 
28. března Kvarteto Apollon. Koncert pro střední školy. Koncertní síň B.Martinů v 9.00 a 11.00 hodin. 
Vstupné 30 Kč. 
28. března Blues Time – Staří psi. Ondřej Konrád a Gumbo. Lady and The Bluesbirds. James Harries, 
Emil Viklický, Petr Dvorský. Národní dům v 19 hodin, vstupné 160 Kč. Vstupenka na Blues  
a Festivalové finále 250 Kč. 



29. března Festivalové finále. Ondřej Šveráček Quartet. Kvarteto Appolon. Jiří Stivín and Co. Jazz 
systém. Kontraband Milana Svobody. Národní dům v 19.00 hodin, vstupné 200 Kč. 
9. dubna Swing time. Láďa Kerndl and Jazz Friends. Národní dům v 19 hodin, vstupné  
160 Kč. 
24. dubna After Party. TWO Ivana Myslivkojana. Jaromír Honzák Quintet (CZ, Ol,D). Koncertní síň 
B. Martinů v 19 hod., vstupné 100 Kč. 
 
 A zájem návštěvníků? Proměnlivý, uvádí Mladá Fronta. Letos to pocítily dva finálové večery, 
ač je mohla přitáhnout jména účinkujících – Jiří Stivín či Kontraband Milana Svobody. 
 „Oproti loňsku to je o třetinu méně, před dvěma roky přišlo dokonce na čtyři sta lidí (letos 
přišlo na bluesový večer 120, na jazzový přes 200 fandů). Možná je to počasím nebo tím, že jsme 
festival roztáhli do šesti večerů. Možná nám chyběl vyložený tahák, jakým v minulosti byl Michal 
Prokop či polští SBB. Poslední kapela Qumbo Ondřeje Konráda jen po páteční půlnoci hrála asi  
pro 40 vytrvalců. Ti, co však přišli na oba dny, si však užili deset hodin dobré muziky,“ uvedl 
dramaturg letošní přehlídky Tomáš Katschner. 
 
Módní přehlídka 25.3. 
 
 Při módní přehlídce 25.3. v Národním domě se představili tvorbou oděvů i doplňků autoři 
z Uherského Brodu, z Brna, z Liberce, z Nové Paky, z Prahy. Zastoupeny byly i práce studentů SPŠT 
z Jilemnice. Svou kolekci oděvů představil i Texlen, a.s. Trutnov. 
 K vidění byly i různé zajímavosti, např. svatební šaty vyrobené z více než tři sta papírových 
kapesníčků. (Vstupné na přehlídku nemalé – 85, 70 Kč.) Dále kolekce oděvů jak pro volný čas, tak  
i pro různé společenské události. Zpestřením programu byly dnes stále populárnější břišní tance. 
 
Přemístění autobusového nádraží 
 
 Trutnovské autobusové nádraží znovu změní načas svůj vzhled – v průběhu jednoho roku už 
potřetí. Dočasně se vrací koncem března na bývalý Šmoulov. V provizorních podmínkách tu budou 
stanoviště autobusů po dva měsíce. 
 Důvodem je dokončovaná modernizace nového autobus. nádraží. Přemístění proběhne  
ze soboty 28.3. na neděli 29.3. Na zrušené parkoviště na Šmoulově přemístí Technické služby 
provizorní přístřešky a informační tabule pro jednotlivá stanoviště. 
 Provizorní nádraží bude mít devět stanovišť. Nově budované moderní nástupiště proti Delvitě 
má zatím nové ostrůvky, povrch silnice a nosné konstrukce střechy. Zastřešení umožní cestujícím 
volný pohyb mezi jednotlivými zastávkami i za nepřízně počasí. Na původní místo se mají autobusy  
už definitivně vrátit 1. června. 
 
 Uvedené stěhování se týká jen linkové dopravy – nástupní místa pro městskou hromadnou 
dopravu zůstávají. 
 V provozu by mělo zůstat nové stanoviště taxi služby. Osm míst a samostatný výjezd  
na Horskou odděluje taxikáře od autobusové dopravy. 
 Rekonstrukce autobusového nádraží začala loni v létě. Celková investice se odhaduje  
na 29 milionů korun. 
 
 
 
 
 
 
 



Klub seniorů 
 

             
 
 Ve své činnosti pokračuje Klub seniorů – jeho předsedou zůstává Miroslav Šafařík, i když  
už několikrát ohlásil svou rezignaci. Hostem středeční besedy 26.3. bude pozvaný senátor Jaroslav 
Doubrava (KSČM). 
 
Studenti SOŠP v Praze 
 
 Studenti SOŠP Trutnov využili 26.3. pozvání senátora a starosty Trutnova Mgr. Adamce 
k prohlídce Senátu ČR při svém zájezdu do Prahy. 
 Dalším cílem jejich návštěvy byla exkurze do budovy Českého rozhlasu, během níž byl natočen 
s nimi krátký rozhovor o škole a projektu Mládež – škola – ekonomika, který zpracovávají. 
 
Modernizace nemocnice 
 
 Rozsáhlý stavební ruch a proměny probíhají letos v trutnovské Státní oblastní nemocnici.  
Při její modernizaci se má proinvestovat 150 milionů korun. 
 Třetí etapa rekonstrukce, jak informují Krkonošské noviny, její šéfredaktor Cajthaml, je zřejmě 
největší v celé historii tohoto zařízení. „Stavební práce v takovém rozsahu tu budou letos poprvé,“ 
potvrdil ředitel nemocnice Dr. Martin Limburský. Pro letošní rok se počítá se zprovozněním nových 
centrálních operačních sálů, propojení staré budovy s novou, výstavbou hospodářského bloku a 
rekonstrukcí poloviny ambulantního chirurgického bloku. „Sály budou hotové do konce května, do tří 
měsíců také skončí výstavba hospod. bloku. V něm bude zázemí pro účely správy nemocnice, údržba, 
skladové prostory, garáže, chybět nebude knihovna a zasedací místnost.“ 
 Od 1. května by se měla přestěhovat také dialýza, jejíž pracoviště se bude kompletně 
předělávat. Stejně tak i interní JIP a intermediální péče, pooperační pokoje chirurgického pavilonu. 
Pokračovat bude oprava silnic, osvětlení a oplocení areálu. 
Rekonstrukce nemocnice probíhá od roku 1992. V úvodní etapě se podařilo vybudovat novou kotelnu 
a prádelnu, ve druhé fázi vznikl nový komplex gynekologie, porodnice a oddělení mikrobiologie. 
Realizuje se snaha propojit objekty v areálu a vybavit je tak, aby každý měl co nejvyšší úroveň. 

                



 
 Z rozhovoru Pavla Cajthamla s ředitelem M. Limburským několik dalších informací:  
Ve spolupráci se stavební firmou BAK se dělá vše pro to, aby byl provoz nemocnice plně zachován. 
Nedostatek lůžek určitě nehrozí. V současné době má SONT 380 lůžek a 650 zaměstnanců. Z toho je 
80 lékařů a 340 sester a středního zdravotnického personálu. 
 
Umění inspirované biblí (MP) 
 

        
 
 Vernisáž výstavy Umění inspirované biblí (obrazy, plastiky) v Muzeu Podkrkonoší Trutnov 
proběhla 27. března 2003 v 17.00 za nevelké účasti návštěvníků. S úvodním slovem vystoupil 
trutnovský vikář Mgr. Miroslav Dítě. Výstava potrvá do 27. dubna. 
 
KOM 
 
 Druhý sněm Klubu osamělých matek se konal koncem března v sále městského úřadu. 
Posláním KOM, který vznikl na přelomu let 1993/1994 byla bilance uplynulých dvou let. KOM hájí 
především práva dětí z neúplných rodin. „Naše práce je sociálního charakteru. Poskytujeme bezplatně 
právnickou, psychologickou a logopedickou poradnu, nabízíme hlídací služby. Pořádáme také spoustu 
akcí pro děti,“ uvedla mj. předsedkyně KOM Jana Hetflejšová. Mezi klienty KOM je i devět tatínků  
a pěstouni. 
 Práce v KOM je dobrovolná a bezplatná. Od roku 1993 bylo evidováno na 740 členů 
z Trutnova a z regionu. 
 
Noc s Andersenem 
 

                    
 
 „Noc s Andersenem“ byla označena celorepubliková akce, do níž se koncem března zapojily  
i některé trutnovské školy. O životě a díle dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena 
besedovaly děti v knihovně ZŠ Komenského v Trutnově. 
 



Výstavba sportovní tribuny 
 

           
 

             
 
 Již půl roku probíhá na městském sportovním stadionu výstavba nové tribuny. Po demolici 
staré z poválečných let byla položena základová železobetonová deska, provedeny nové přípojky 
vodovodu a kanalizace, vybudována nová dešťová kanalizace vyústěná do Úpy. Dále byly provedeny 
betonáže nosných železobetonových konstrukcí (stěn a strojů). S montáží střešní dřevěné konstrukce 
se začalo v únoru. Od dubna se plánují práce ve vnitřních částech tribuny. 
 V roce 2002 bylo proinvestováno 30 mil. Korun, z toho 20 mil. Kč činila státní dotace. 
 
Dočasné změny cestování linkovými autobusy (Osnado) 
 
 Od 28. března budou po tři dny objíždět příměstské autobusové linky objíždět okrajovou část 
města. Je to kvůli opravě inženýrských sítí. Podle sdělení ing. Hanzlíka  
z OSNADA budou autobusy jezdící na trasách do Janských Lázní, Pece pod Sněžkou a Žacléře 
objíždět od pátku do neděle část H. St. Města po nové silnici. 
 Kvůli uzávěrce v horské ulici jsou dvě zastávky v lokalitě H. St. Město – internát na tři dny 
zcela zrušeny. Zbývající v těsné blízkosti (Texlen a rozcestí Babí) jsou posunuty. Ta u Texlenu  
(ve směru do Svobody) je o 200 m blíže ke stavbě kostela, v opačném směru je zrušena. Dočasně ji 
nahrazuje zastávka na sídlišti. 
 Změněna je i zastávka Babí – ta je posunuta o 250 m směrem ke Svobodě. Ve směru na Žacléř 
je zastávka posunuta těsně za křižovatku ulice Na Konečné, u domu čp. 95. 
 Od pondělí by se vše mělo na zmíněných linkách vrátit k normálu. 
 
 Asi na dva měsíce se vrátí autobusové nádraží na bývalý Šmoulov. Je to nutné pro dokončení 
modernizace nového areálu pro autobusy (jde o zastřešení nástupišť – zasklení střechy a zadních stěn). 
 Uvedené stěhování se týká jen linkové dopravy. Na původní místo se autobusy vrátí 1.června. 
 
 



Jarní úklid 
 
 Na odpad shrabaný při úklidu veřejných ploch a prostranství budou přistaveny kontejnery 
v termínech od 29. a 30.3. až do 12.-16.5. Přesné určení míst zveřejnily březnové Radniční listy. 
Tabule – upozornění na blokové čištění - s časovým vymezením budou na místě umístěna tři dny 
předem. 
 
Letní čas 
 
 V neděli 30. března v 02.00 hodin ráno se posouvá čas o hodinu vpřed, tj. na 03.00 hodin 
letního času. Od neděle do 26. října nemusí řidiči při dobré viditelnosti přes den svítit. 
 Odpůrci a kritici letního času nejčastěji poukazují na to, že narušuje biorytmus člověka  
a u některých lidí působí negativně na zdraví. 
 
Městská policie v 1. čtvrtletí 
 
 Přibližně stejný počet případů museli řešit strážníci městské policie za první tři měsíce roku 
v porovnání se stejným obdobím 2002. Řešeno bylo 1 714 přestupků, na pokutách vybráno  
na 315.000 Kč. Odchyceno bylo 27 volně pobíhajících psů, prověřováno bylo 533 oznámení  
od občanů. 
 Zajištěno bylo 37 zletilých zlodějů, 18 nezletilých a dva mladiství. Kvůli poplachu na pultu 
centrální ochrany realizovali 174 výjezdů. 
 
Čistota, pořádek po městě 
 
 Kriticky se k čistotě ve městě vyslovila v Radničních listech místostarostka ing. Horynová.  
Ubývající sníh odhalil vše, co bylo v zimě pohozeno na chodnících, silnicích a veřejných 
prostranstvích. Nedobré je to např. na sídlišti Zelená Louka, Kryblice a U Družby. Sběrný dvůr je 
v provozu již sedmý rok a někteří občané jako by o tom nevěděli. Svědčí o tom pohozené matrace, 
kočárky, nábytek, umyvadla, televize a jiné v blízkosti sběrných nádob. 
 Do přistavených kontejnerů na shrabky a smetky nepatří jiný odpad. Nedořešený je problém 
psích exkrementů na chodnících a veřejných plochách. Přitom košů na exkrementy je po městě dost 
stejně jako igelitových sáčků. Chce to jen občanskou kázeň majitelů psů. 
 
 
Zpráva auditora o hospodaření města 
 
 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnov za období od 1.1.2002  
do 31.12.2002 je z 31. března 2003. Konstatuje se v ní Auditorskou společností K Kredit v Jablonci 
nad Nisou, že závěrečný účet za rok 2002 a účetní uzávěrka k 31.12.2002 jsou v pořádku a že při jejich 
ověřování nebyly zjištěny žádné závažné zásadní nedostatky. 
 
Matriční události v březnu 
 
 V březnu se v Trutnově narodilo 61 dětí, z toho bylo 25 dětí trutnovských (11 chlapců  
a 14 děvčat). Slavnostní vítání dětí do života proběhlo 8. a 22.3. ve Staré radnici. Celkem bylo  
do pamětní knihy města zapsáno 32 dětí. 
 Zemřelo celkem 58 osob, z toho bylo 27 našich spoluobčanů (16 mužů a 11 žen). 
 V březnu bylo uzavřeno 11 sňatků, z toho byly dva páry mimo náš matriční obvod. Jeden 
sňatek byl uzavřen před církví českobratrskou evangelickou. 
 29.3. se konala v Koncertní síni B. Martinů jubilejní diamantová svatba. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 27 spoluobčanů 
s kytičkou a dárkem. 



 
Nezaměstnanost 
 
 V březnu došlo oproti lednu a únoru k mírnému poklesu nezaměstnanosti. V trutnovském 
okrese, kde je 5 808 nezaměstnaných, se nově evidovalo 505 občanů. Do práce nastoupilo  
43 uchazečů, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 137 uchazečů o zaměstnání. 
 Míra nezaměstnanosti se snížila z 9,53% na 9,42%. Proti stejnému období loňského roku  
se však počet uchazečů o práci zvýšil o 789 a míra nezaměstnanosti je vyšší o 1,3%. V samotném 
Trutnově to je 10,24%. 
 Špatná situace na trhu práce přetrvává u žen – na 1 místo 32,6. 
 
 



Kulturní nabídka na duben 
 
 Koncem měsíce v kulturní nabídce Radničních listů byli občané města informováni, kam 
v Trutnově v dubnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti. 
Dům kultury: 
1.4.-18.5. Ivan Knotek: Fotovýstava v kině Vesmír. 
1.4. Nová kosmologie Tattev. Přednáší PhDr. R.Nový. Národní dům, 40 Kč. 
5.4. Jarní koncert Krakonošky. Národní dům, vstupné dobrovolné. 
6.4. Vynášení Smrtky. Tradiční vítání jara. Sraz účastníků u lázní. 
7.4. Akademie třetího věku. RNDr. Jan Vaněk: Lipanské ostrovy. Nár. dům. 
7.4. Cesta za vnitřní rovnováhou. Karma – mýtus nebo skutečnost? Přednáší ing. V. Pecen. Národní 
dům, 40 Kč. 
8.4. Rozdvojený vikomt. Divadlo Drak Hradec Králové, Nár. dům, 30 Kč. 
9.4. Pohádky kozy Lujzy. Kino Vesmír, 30 Kč. 
9.4. Láďa Kerndl, Jazz Friends. Jazzinec 2003 Národní dům, 160 Kč. 
13.4. Trojlístek pohádek. Kino Vesmír, vstupné děti 20 Kč, ostatní 30 Kč. 
15.-16.4. Setkání s Velikonocemi. Ukázky rukodělných technik. Národní dům, vstupné děti  
5 Kč, ostatní 10 Kč. 
22.4. Abeceda hvězd. Zábavný pořad Vladimíra Hrona. Nár. dům, 150 Kč. 
23.4. Richard Miller: Recitál. Národní dům, vstupné 225 Kč. 
24.4. Ivan Myslikovjan – Jaromír Honzák Quintet. Jazzinec 2003. Koncertní síň B. Martinů, vstupné 
100 Kč. 
25.4. Aprílový country bál (Star West, Pěna, Wild West). Národní dům, 99 Kč. 
26.4. Putování Zelenou planetou (akce ke Dni Země). Start Nové Dvory. 
27.4. Trojhvězdí (divadelní předplatné), vstupné 180 Kč. 
28.4. Akademie třetího věku: Deset let Akademie v Trutnově. Nár. dům. 
30.4. Čarodějnice. Lampionový průvod z Krakonošova náměstí na PKS Bojiště, Program, ohňostroj. 
 
Základní umělecká škola 
1.4. Orchestrae inventatis. Koncertní síň B. Martinů. 
16.4. Žákovské vystoupení v koncertním sále školy. 
20.4. Absolventský koncert žáků hudebního oboru. Koncertní sál ZUŠ. 
 
Country club Bonanza 
3.4. Jarní vánek. 10.4. Country band Bonanza. 12.4. Telegraph (Vrchlabí). 17.4. Country band 
Bonanza. 24.4. Country band Bonanza (předvelikonoční vystoupené). 
 
Ostatní pořadatelé 
Do 27.4. Výstava obrazového díla MUDr. Josefa Scharfena. Galerie města. 
2.4.-18.4. Výstava obrazů a grafiky ak. mal. Ludmily Jandové. Galerie Lada. 
4.4. No Name. Koncert. Pořadatel Kamil Tichý. 
12.4. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořadatel Klub filatelistů Trutnov. Klub důchodců. 
 
Sloučení stacionářů 
 
 Od 1. dubna došlo ke sloučení Stacionáře pro zdravotně postižené a tělesně postižené děti, 
Kryblická 423 a části ÚSP Hajnice – Denního stacionáře, Polská (v prostorách Střední odb. školy 
podnikatelské). Obě zařízení poskytují péči v dosavadním rozsahu. 
 
Klub zdraví 
 
 Klub zdraví Trutnov připravil od 1. dubna kurz umění zvládat stres v malém sále MěÚ (kurz  
na pokračování). 



 
Proměny nemocnice 
 
 Trutnovská nemocnice prodělává letos rozsáhlou modernizaci – investice za 150 mil. Kč.  
Do konce dubna by mělo dojít ke kolaudaci chirurgických sálů. Spojovací chodby v suterénu ve tvaru 
U vhodně spojují i již dříve vybudovanou chodbu do gynekologicko-porodnického areálu. Své místo tu 
našly i skladové prostory a archivy. Přibyl i nový výtah v jižním křídle areálu, v budově, kde je 
oddělení dialýzy (i tady však proběhne modernizace – pacienti budou na tři měsíce přemístěni na oční 
oddělení. „Původně zde bylo průčelí nemocnice s hlavním vchodem,“ uvádí ředitel MUDr. Martin 
Limburský. „Vytvořili jsme tu výtahový blok pro pacienty z oddělení, který vede až na dětské. Odlehčí 
se tak výtahu, který vede k tzv. chirurgickému čtverci. Ten bude určen jen pro návštěvy, případně pro 
imobilní pacienty.“ 
 Byla zahájena dále rekonstrukce chodby, v níž jsou umístěny chirurgické ambulance a rentgen 
(suterén). Rekonstrukce probíhá tak, aby nebyl ohrožen provoz. Pacienti se nyní dočasně dostanou 
k ambulancím z Gorkého ulice od rentgenu. (Stavební ruch v nemocnici jen minimálně narušuje její 
chod.) 
 
„Krakonoška“ – Jarní koncert 
 

     
 
 Tradiční koncert Krakonošky je i letos věnován na podporu činnosti Svazu postižených 
civilizačními chorobami – Klubu vozíčkářů Trutnov (Po vystoupení Evy Henychové je to již druhý 
koncert ve prospěch vozíčkářů.) „Touto akcí se dostáváme do většího povědomí lidí. Handicapovaní 
občané dostanou více prostoru pro svou seberealizaci,“ uvedl činovník klubu. 
 
Klub vozíčkářů 
 
 V současné době probíhají jednání s městem o vybudování bezbariérového přístupu do objektu 
Československé církve husitské. 
 
Vynášení Smrtky 
 

                 
 



                  
 
 Dům kultury se snaží oživit zvyky našich předků. Patří mezi ně i vynášení Smrtky a její 
vhození do Úpy u zimního bazénu. Program zajímavě obohatili žáci ZUŠ tancem a zpěvem. Účast 
veliká. (Akci od 15.00 hodin poznamenala desetiminutová sněhová vánice.) 
 
Svaz diabetiků 
 

             
 
 Bezplatné měření glykémie – hladiny cukru v krvi uskutečnil v prostorách výstavní síně MěÚ 
7. dubna Svaz diabetiků. Přijít může kdokoliv. 
 
Klub zdraví 
 
 Přednášku „Zelenina pro vaše zdraví“ připravil trutnovský Klub zdraví 7. dubna v modlitebně 
Církve adventistů sedmého dne. 
 
Dopravně bezpečnostní akce (PČR) 
 
 Během odpoledne 8. dubna vybrali trutnovští policisté na silnicích okresního města  
na pokutách 12.300 Kč. Kontrolám neušli ani cyklisté – tři za jízdu po chodníku. 
 
Prevence vztekliny 
 
 Okresní veterinární správa uskuteční i letos na okrese letecký shoz návnad, které mají zabránit 
vzniku a šíření vztekliny. Tato preventivní akce se letecky uskutečňuje od jara 2002. A osvědčuje se. 
Na Trutnovsku byla vzteklina diagnostikována v únoru a dubnu loňského roku. 
 
 
 
 



Klub seniorů 
 

                                                     
 
 Besedu o činnosti Technických služeb v Trutnově uskutečnil Klub seniorů s p. Jaďuďem  
9.4. v malém sále MěÚ. 
 
Klub přátel Řádu svatého Huberta 
 
 Klub přátel Řádu svatého Huberta založili studenti trutnovské lesnické školy s cílem 
vychovávat lidi, především mládež k dobrému vztahu k přírodě. Členská základna není zatím velká – 
jen 23 členů (členem se může stát každý, kdo si zakoupí odznak klubu a bude dodržovat tradice 
myslivosti). Slavnostní pasování prvních osmi členů proběhlo v královéhradeckém biskupství, kde 
činnosti nově založené organizace požehnal biskup Dominik Duka. Pasování provedl Velmistr Řádu 
sv. Huberta ředitel SLŠ Josef Štych. 
 
Jazzinec 
 

               
 
 K vrcholům Jazzince 2003 bylo 9. dubna vystoupení Ládi Kerndla, kterého výstižně představil 
organizátor festivalu Tomáš Katschner. „Český král swingu, brněnský jazzman a světoběžník prožil  
13 let na palubě třináctipatrové lodi pro sedm set cestujících a tři sta padesát členů posádky. Dalších 
jedenáct let zpíval se svou kapelou na mnoha skandinávských lodích.“ Láďa Kerndl je jedním 
z nejuznávanějších jazzových zpěváků v České republice. 
 
Karma – mýtus, skutečnost? 
 
 Možnosti – diagnostikování bolesti těla nebo duše, hledání příčin v minulosti a jejich důsledky 
v budoucnosti – tak by se dalo charakterizovat třetí téma cesty za rovnováhou, kterou na základě svých 
zkušeností připravil 9. dubna v Národním domě. 
 
 
 



Dny evropského dědictví (příprava) 
 
 Při organizační schůzce k zajištění letošních Dnů evropského dědictví 10. dubna v zasedací 
místnosti MěÚ se probíral připravovaný program této významné kulturní akce – slavnostní zahájení, 
zpřístupněné objekty a doprovodný program, propagace. Koordinační komise pro přípravu a zajištění 
DED 2003 je patnáctičlenná v čele s Mgr. Zinou Rýgrovou, ředitelkou Domu kultury. 
 
Výstava obrazů L. Jandové v Galerii Lada 
 
 Do 18. dubna je ještě přístupná v Galerii Lada na Horské výstava obrazů ak. malířky Ludmily 
Jandové. Těžiště její tvorby je zaměřeno na krajinu, zahalenou do jakéhosi snového hávu. 
 
Čínské cvičení Na Nivách 
 
 Ve dnech 12. a 13. dubna probíhalo v tělocvičně Na Nivách čínské cvičení relaxace, zdraví, 
krásy a vitality. Tai či čuan s prof. Mario Topolšekem. Jde o cvičení mysli a těla, o práci s dechem,  
o rovnováhu vitální energie aj. 
 
Nové divadlo (?) 
 
 O novém divadle v Trutnově, po kterém Trutnované touží, informuje 16. dubna v Mladé frontě 
Dnes Ivan Truhlička. 
 Nový kulturní dům by měl být s největší pravděpodobností umístěn v prostoru bývalé tržnice, 
autobusového nádraží na náměstí Republiky. Při konečném rozhodnutí bude město přihlížet 
k výsledkům sociologického průzkumu, který loni provedla brněnská firma Augur Consulting. 
Zúčastnilo se jí 750 dospělých občanů ze všech částí Trutnova i přidružených obcí. 
 Nespokojenost asi tří pětin občanů je s kulturní nabídkou zejména mladších lidí a žen. Polovina 
obyvatel postrádá divadlo. Necelých deset procent je nespokojeno s počtem koncertních síní, diskoték 
a tanečních sálů. Osmdesát procent chválí knihovnu jako zcela dostačující kulturní zařízení. Více než 
polovině stačí počet pivnic, heren, kin, kurzů. Nespokojenost je s nabídkou koncertů moderní hudby, 
klasických i alternativních divadelních představení. 
 Nové kulturní centrum chtějí prakticky všichni. Mezi nesouhlasícími jsou nezaměstnaní, 
důchodci, níže postavení zaměstnanci. Pokud jde o místo, polovina je pro bývalý Šmoulov, asi jedna 
třetina pro Nivy. 
 O výstavbě nového kult. zařízení se mluví od roku 2000 – tehdy už vznikla komise  
pro výstavbu městského divadla a dalších kulturních zařízení – jejich současný stav neodpovídá 
potřebám okresního města. Na svém posledním zasedání před loňskými komunálními volbami 
schválilo ZM záměr stavby kulturního zařízení pro 350 diváků v divadelním sále a s podzemním 
parkovištěm na náměstí Republiky. 
 K vypsání architektonické soutěže na podobu nového divadla starosta Adamec uvedl: 
“Předpokládám, že soutěž vyhlásíme na podzim. Chceme, aby se do ní přihlásilo co nejvíc 
navrhovatelů. Vybraný pozemek leží blízko historického centra města a divadlo bude dominantou 
celého náměstí…“ 
 „Sehnat peníze na stavbu divadla nebude tak velký problém. Náročnější bude spíš každoroční 
financování jeho provozu,“ upozorňuje starosta. 
 
 
 
 
 
 
 



Velikonoční výstava v MŠ Novodvorská 
 

                  
 
 Velikonoční výstavu Kouzlo jarních svátků v praktických technikách připravila ve dnech  
14.-18. dubna MŠ Novodvorská. 
 
Kamery se osvědčují 
 
 Kamerový systém v Trutnově se osvědčil i 15. dubna, kdy byl zaznamenán čin podnapilých 
mladíků z Úpice, kteří se snažili poškodit historickou studnu na parkovišti u staré porodnice trubkou 
z lešení. 
 
Úvahy o stavbě rozhledny 
 
 V Trutnově se oživuje záměr o stavbě rozhledny. Měla by pohledem pokrýt velkou část města  
a měla by být součástí Naučné stezky 1866. Kde ji postavit je předmětem diskuzí. Její zřízení na návrší 
Chmelnice v blízkosti Gablenze navrhuje trutnovský fotograf Jiří Jahoda – stála by nad nemocnicí 
v blízkosti Paradráhy a přístupná by měla být po celý rok. 
 „Při fotografování Trutnova jsem přišel na to, že město nemá výhledové místo, z kterého by 
bylo vidět v popředí Trutnov a v pozadí panorama Krkonoš.“ Při sbírání informací o rozhlednách 
zjistil, že kdysi v těchto místech se od roku 1888 zvedala dřevěná vyhlídková stavba, zaniklá počátkem 
20. století. 
 Se svým nápadem zašel Jiří Jahoda za starostou Adamcem, kterého zpráva zaujala a byla 
projednána v radě města. Místostarostka ing. Horynová byla pověřena vyhlášením soutěže  
pro architekty. 
 Jak bude rozhledna vypadat, z jakého materiálu (kombinace železa a betonu), obstarání peněz 
na stavbu a kdy rozhlednu a kde postavit (návrhy na jiné umístění) si vyžádá další čas. Rozhledna by 
svůj význam měla – oživila by naučnou stezku 1866. 
 
Stříbrné podvečery 
 
 Komise pro občanské záležitosti oznámila 15. dubna, že i letos připravuje setkání manželských 
párů, které v tomto roce oslaví 25 let společného života. Zájemci o tuto malou slavnost se přihlásí  
na matričním úřadě města nejpozději do 9. května. 
 
 
 
 
 
 
 



Rekonstrukce letního koupaliště 
 

                                                  
 
 Na trutnovském letním koupališti se od poloviny dubna usilovně pracuje na jeho rekonstrukci. 
Dochází k výměně kachlíkových obkladů bazénů. Opravy potrvají dva měsíce. V rekreačním bazénu 
se začalo s odstraňováním zimou poškozených starých obkladů. „Opravit se musí také nátěr skokanské 
věže, zámková dlažba, čerpadla a některé překližky na vlastní budově v areálu koupaliště,“ informoval 
noviny starosta Adamec. S pracemi je třeba pospíšit tak, aby začátkem letních prázdnin mohla  
na koupališti začít nová sezóna. 
 Termín dokončení oprav potvrdil dodavatel stavby královéhradecká společnost VCES 
Vodohospodářské stavby. Splnit ho pomůže příznivé počasí – teplota při „lepení“ kachlíků nesmí 
klesnout pod pět stupňů Celsia. 
 K výměně kachlíkového obložení došlo už loni ve sportovním bazénu. Opravné práce provádí 
dodavatel na své náklady (je vázán pětiletou zárukou). 
 Ve sportovním bazénu byla v letošní zimě poprvé přijata zvláštní opatření.  Plovoucí plastové 
desky, naplněné zčásti vzduchem, zčásti pískem, měly ověřit tvrzení, že bazén může být naplněný  
i v zimě. V zahraničí se to osvědčilo. 
 
Klub bratří Čapků 
 

                 
 
 16. dubna se zcela zaplnila obřadní síň B. Martinů. Klub bratří Čapků tu uspořádal zdařilé 
pásmo s Radovanem Lukařským „Hovory s TGM a Apokryfy.“ 
 
Problémy zemědělců s mlékem 
 
 V polovině dubna poslali zemědělci trutnovského okresu dopis ministru zemědělství, jímž 
žádají okamžité řešení problémů s výkupem mléka. Zpracovatelé odmítají vykupovat mléko  
ze vzdálených stájí, nechtějí hradit zvýšené náklady na dopravu. „Na Trutnovsku nemáme mlékárnu  



a svou produkci většinou dodáváme ke zpracování do Police nad Metují, kde naše mléko zatím berou,“ 
uvedl místopředseda trutnovské okresní agrární komory a zdejšího Svazu podnikatelů Lubomír 
Burkoň. Stát by měl plnit svou povinnost a zasáhnout – rozhoduje o regulaci dovozu, vývozu a vytváří 
tím třecí mantinely. Tyto podmínky v současné době selhávají a neumožňují našim farmám přežít, 
tvrdí zemědělci. 
 Trutnovskou výzvu podporuje východočeská divize obchodního družstva Mlécoop, která má 
150 členů, kteří denně vyrábí na 350 000 l mléka. 
 Podle názorů zemědělců jsou potíže vyvolávány kromě klesající průměrné farmářské ceny – 
chtěli by garantovanou nákupní cenu ve výši 7,60 Kč, nekontrolovaným dovozem levných dotovaných 
mléčných výrobků z Německa a Polska. 
 
Nová tribuna 
 
 V dubnu bez ohledu na výkyvy počasí pokračuje výstavbou tribuny rekonstrukce a přestavba 
městského sportovního stadionu. Hlediště v ní pojme 1 600 diváků a bude sloužit oboustranně –  
na východní straně pro atletiku, na západní straně pro fotbal. Tribuna má být dokončena do konce 
roku. 
 
Den Země 
 

           
 

           
 
 Do akcí k oslavám Dne Země 22. dubna (poprvé se slavil v roce 1971) se i letos zapojila 
především mládež, školy. O pomoc při úklidu ve městě, sběru papíru, zajišťování čistoty je požádaly 
TS. 
 Lákavé pro děti bylo „Putování Zelenou planetou“, kde na trase s 10 stanovišti se plnily různé 
úkoly. Nejvzdálenějším bodem trasy byla Vébrovka, ukončení u restaurace Dvoračka. Celé putování 
prokládaly soutěže. 
 
 
 



Diskusní seminář ke vstupu do Unie 
 
 Diskusní seminář „Na cestě do Evropské unie – průvodkyně nejen pro ženy“ proběhl 23.4. 
v Mateřském centru Karolinka v rámci příprav na červnové referendum o vstupu ČR do Evropské 
unie. Jednalo se o výhodách i nevýhodách, které českým ženám vstup přinese v oblasti zaměstnávání, 
v rodinném životě, v mateřství, sociálním zabezpečení. 
 Tuto akci v rámci Komunikační strategie Ministerstva zahran. věcí uspořádala Asociace  
pro rovné příležitosti a Centrum pro Gender studies v Praze. 
 
Den Země 
 

                  
 
 I letos měly akce u příležitosti Dne Země v Trutnově velký význam – přispěly přírodě i vzhledu 
města. Při úklidu břehů Úpy byla odklizena řada plastových pytlů s odpady lahví, papíru, pneumatik  
a dalších nečistot. Nejvíce odpadu bylo v místech, kde řeka protéká obydlenými částmi. Uklízel se 
prostor od zelené louky směrem k Poříčí. V Trutnově sesbíraný odpad odvážela firma Marius 
Pedersen. 
 
Koncert R. Műllera 
 

                
 
 Recitál populárního slovenského zpěváka Richarda Millera v Národním domě 23. dubna zcela 
zaplnil jeho velký sál přes horentní vstupné 225 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 



KS 30.4. 
 

                 
 
 Na Klubu seniorů 30.4. se představil nový nájemce hotelu Bohemia Aleš Antoš (provozuje  
i restauraci a vinárnu v Úsvitu). Besedovat přišel i obchodní ředitel společnosti Osnado Martin 
Bělovský. 
 
Deset let Akademie třetího věku 
 

              
 
 Slavnostní setkání u příležitosti 10. výročí Akademie třetího věku v Trutnově v Národním 
domě 28. dubna připravil Český červený kříž spolu s Domem kultury Trutnov. Akademii třetího věku 
obětavě po celou dobu jejího trvání vedou Věra Hájková a Lydie Vávrová. 
 
Trutnov – historické památky (publikace) 
 
 Novou publikaci o trutnovských památkách zhodnotil koncem dubna v krkonošských novinách 
Josef Farský. 
 „Podkrkonošská metropole má další publikaci. Vydalo ji pod názvem Trutnov – historické 
památky Sdružení pro Trutnovské informační centrum. Autorem textů je kronikář Antonín Just. 
 Více než šedesátistránková publikace má podrobnou charakteristiku města a dalších 24 kapitol, 
graficky působivě provedených v souhrnném obsahu. Je opět dalším reprezentativním doplňkem 
publikací o metropoli na Úpě tentokrát nejen v německém a polském překladu, ale také s textem 
v holandském jazyku. 
 Úvodní kapitola nové publikace připomíná polohu města v předhoří nejvyšší české hory 
Sněžky. Vychází od pověsti o založení města, o boji rytíře Trutnova s drakem. Barevná publikace 
ukazuje na to, že počátky Trutnova jsou bezprostředně spojeny s řekou Úpou, jejím údolím i 
vznikajícími obchodními cestami a velkým vlivem na vznik manufaktur a později rozvíjejícího se 
průmyslu. 
 Autor dále uvádí, že první písemné doklady o městě jsou z roku 1260, že od konce 14. století je 
Trutnov městem českých královen. A podává také obraz kulturního života současného Trutnova. Už 



22 let působí k radosti hudbymilovných Festival komorní hudby Trutnovský podzim. A také Open Air 
Music Festival s desítkami domácích i zahraničních kapel. Rovněž Jazzinec, Varhanní festival  
a Trutnovský advent. 
 Zaznamenán je i rozvoj sportu v 21 sportovních a tělovýchovných jednotách a sdruženích, 
z nichž největší je TJ Lokomotiva sdružující 26 druhů sportů s více než 2 200 členy. Hovoří o tom, 
proč je Trutnov po krajské metropoli druhým největším městem hradeckého kraje. Jeho půvab 
přibližují fotografie, a to hned první, obálková, s Krakonošovým náměstím. O ty se postaralo pět 
trutnovských fotografů – Ctibor Košťál, Jiří Jahoda, Milan Lhoták, Miroslav Podhrázký a Petr Toman. 
 Za povšimnutí v knize stojí budova podkrkonošského muzea a blízké Galerie, k jejímuž 
otevření došlo po rozsáhlé rekonstrukci na Slovanském náměstí v roce 1996. Autor připomíná zdejší 
chloubu – obraz v Růžové světnici od Josefa Čapka a plastiky Otty Gutfreunda. 
 Autor doplnil knihu také o svá líčení o pomníku generála Gablenze a vypravil se i do blízkosti 
Žacléře, nad obec Babí, kde turistům stojí za zhlédnutí dělostřelecká pevnost Stachelberg z období let 
1937-38.“ 
 
Olymp centrum  
 
 U příležitosti otevření sportovního centra Olymp v Poříčí v areálu bývalé Kary 30. dubna  
se konal od 13.00 hodin Den otevřených dveří. Za dobrovolné vstupné si mohli návštěvníci vyzkoušet 
všechna zařízení centra (bowling, squash, čtyřproudovou autodráhu, spinning, motokáry, badminton, 
nevýherní automaty, posilovací stroje apod.). Všechny vybrané finance šly ve prospěch Ústavu 
sociální péče v Markoušovicích. 
 
Akce ve prospěch Markoušovic (USP) 
 
 Akci připravil Olymp centrum ve spolupráci s hudebně taneční skupinou Ice Protection. 
V pořadu se od 13 hodin představila řada známých zpěváků, tanečníků a umělců – od loňské vicemiss 
Kateřiny Smržové přes hudební duo Mark a Verry až k Františku Nedvědovi mladšímu a Heleně 
Hamplové. Upoutalo vystoupení Martina Pořízka, dvojnásobného mistra světa v electric boogie, dívčí 
skupina Naruby. Předvedly se i děti z Markoušovic se svým Pohádkovým světem a s malým kotětem. 
 Výtěžek z dobrovolného vstupného 6 000 Kč umožní Ústavu sociální péče v Markoušovicích 
zakoupení videokamery. 
 
Grant pro podporu hudebních aktivit 
 
 Výběrové řízení na poskytnutí grantu pro podporu hudebních aktivit ve městě vypsalo v dubnu 
město Trutnov. Podání přihlášek do 31.10.2003. 
 
Galerie Dračí ulička 
 

                
 



                 
 
 Nová expozice v Galerii Dračí ulička v gymnáziu byla otevřena 29. dubna. Studentský 
výtvarný salón představuje kresby, grafiku, malbu, koláže, keramické a prostorové práce studentů 
gymnázia. Vernisáže se zúčastnil krajský hejtman Pavek Bradík, představitelé města a řada hostů. Dále 
početní studenti gymnázia. 
 
Očkování proti vzteklině 
 
 Dubnové Radniční listy upozornily občany na povinnost očkování psů. Očkování je 
organizováno a prováděno ve stanovených obvodech a dnech – 17. a 31. května veterinárním lékařem 
střediska Veterinář, s.r.o. Trutnov ve spolupráci s městským úřadem. Očkováni musí být všichni 
chovaní psi starší 3 měsíců. Poplatek za očkování 250 Kč. 
 
Klub vozíčkářů 
 
 Klub vozíčkářů v Trutnově má za sebou v dubnu řadu zdařilých akcí – Benefiční koncert 
Krakonošky v Národním domě, setkání s hercem Radovanem Lukařským (v rámci jeho pozvání  
do Trutnova Společností bratří Čapků), výlet do střediska Betlém v kloboukách u Brna. 
 Členové Klubu vozíčkářů se scházejí každý lichý týden v budově ZŠ Komenského, vždy 
v úterý od 15,30 hod. Hybnou silou klubu je Jan Roček. 
 
Dárcovství krve 
 
 Dárcovství krve má v Trutnově svou tradici. Každoročně jsou dobrovolní dárci krve oceňováni 
– stříbrnou medailí Dr. Janského za 20 odběrů a zlatou medailí za 40 odběrů. Letos k tomu dojde podle 
sdělení Hany Jůzlové, předsedkyně Klubu dárců krve v Trutnově. „Bezplatný dar krve,“ dodala, „je 
nejcennější, který může člověk člověku poskytnout. Nikdy nevíme, co se může stát, a kdy my, naše 
děti nebo příbuzní, budeme potřebovat krev k záchraně života. Ukazuje se, že i v dnešní době, 
navzdory všem katastrofickým scénářům, jsou lidé ochotni pomoci.“ 
 Předání plaket Dr. Janského dojde v květnu. A bude to jako vždy slavnost důstojná svým 
humánním posláním. 
 
Železniční nehoda 
 
 Motorový vlak společnosti Viamont se 30. dubna srazil na trutnovském nádraží s rychlíkem ČD 
při jízdě ze Svobody nad Úpou do Trutnova. Nehoda přivodila jen lehká zranění čtyř cestujících a 
jednoho železničáře. A příčina? Při vystupování se motorák samovolně rozjel a narazil do rychlíku. 
V okamžiku srážky nebyla v motoráku obsluha – strojvůdce ve stanici ovládal soupravu na dálku. 
 
Kácení stromů v Trutnově (stížnost) 
 
 Stížnost na rozhodování kompetentních úředníků MěÚ, kteří dali souhlas k pokácení vzrostlých 
stromů a keřů v době jejich vegetace v okolí bývalé porodnice v Pražské ulici podal 30.4. Martin 



Věchet. Ve svém podání uvedl i další – podle něho zbytečně pokácené stromy v HSM nad garážemi, 
v Pražské ulici v době rekonstrukce parkoviště parku a silnice Na Struze, v Palackého ulici na dvoře 
obytných domů, na hřišti internátu SLŠ v Pražské, dále ve věci neobnovování zeleně. 
 Právní rozbor a stanovisko ke stížnosti vyřizovala 6. června 2003 JUDr. Zuzana Volfová. 
Stížnost se nezabývá důvodností tohoto kácení, zcela opomíjí fakt, že pokud došlo k pokácení 
konkrétních stromů, stalo se tak vždy po příslušném šetření na místě samém, doložením příslušných 
odborných zpráv, doložením příslušných vlastnických vztahů. Stěžovatel zcela přehlíží, že pokácení 
stromů bylo vždy kompenzováno výsadbou jiných tak, aby zeleň ve městě neubývala, ale naopak byla 
rozšířena – za poslední tři roky došlo k výsadbě nejméně 250 stromů. Tento počet vysoce překračuje 
počet stromů, které byly v různých lokalitách města vykáceny. 
 Danou problematikou se ze zákona zabývá MěÚ, odbor životního prostředí, který je jediný 
kompetentní orgán, který může o pokácení stromů rozhodovat. Z dostupných informací a příslušných 
listin je patrno, že bylo postupováno v souladu se zákonem. Proto je stížnost z konce dubna 2003 
nedůvodná. 
 
Nezaměstnanost v dubnu 
 
 V dubnu se nezaměstnanost v trutnovském okrese snížila z 9,42% na 9,16. Uchazečů  
o zaměstnání bylo evidováno 570. Do zaměstnání nastoupilo 597, z evidence pro nespolupráci bylo 
vyřazeno 144 uchazečů o zaměstnání. Celkový počet evidovaných uchazečů se oproti stavu na konci 
března snížil o 162 na 5 646. 
 Negativní čísla vykazují na okrese města v severovýchodní části – Trutnov má míru 
nezaměstnanosti 10,12%, hostinné 9,60%, Úpice 11,76% a Žacléř dokonce 15,92%. 
 
Matriční události v dubnu 
 
 V měsíci dubnu se v Trutnově narodilo 61 dětí, z toho bylo 18 trutnovských. Malé slavnosti 
vítání dětí do života proběhly ve Staré radnici 5. a 12. dubna. Do pamětní knihy města bylo zapsáno  
26 dětí. 
 V Trutnově zemřelo 47 lidí, z toho 22 našich spoluobčanů (9 mužů a 13 žen). Uzavřeno bylo 
celkem 23 sňatků, z toho byl jeden uzavřen před římskokatolickou církví. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 29 trutnovských 
občanů s kytičkou a malým dárkem. 
 
 



Kulturní nabídka Radničních listů 
 
 Kam v Trutnově v květnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti? 
Dům kultury 
1.-14.5. Ivan Knotek: Fotografie. Výstava v kině Vesmír. 
1.5. Mácha blues. Poetický podvečer. Městský park, za špatného počasí KSBM. 
6.5. Módní přehlídka. Dupi móda. Fialka. Modex. Tomm Fashion. Solitér a.s. Národní dům, vstupné 
85, 70 Kč. 
7.5. Slavnostní vzpomínkový akt u příležitosti 58. výročí ukončení II. světové války. Městský hřbitov. 
9.5. Promenádní koncert Krakonošky. Krakonošovo náměstí v 15,30 hod. 
11.5. Písně noci a osamění. Koncert Vladimíra Merty a Jany Levitové. Pořádá Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické v Trutnově a Dům kultury Trutnov. Koncertní síň B. Martinů, 
vstupné 70 Kč. 
15.5. Čarování kolem malování. Pro MŠ a 1.-3. tř. ZŠ. Národní dům, 30 Kč. 
17.5. Strašidláci. Putování za známými i neznámými strašidly. Městský park 13-15.00 hodin. Vstupné 
15 Kč. 
19.-31.5. Jsme součástí vesmíru. Výstava prací žáků ZŠ Komenského v kině Vesmír. 
23.5. Hráči. Divadelní předplatné. Vstupné 160 Kč. 
30.5. Promenádní koncert Krakonošky. Krakonošovo náměstí v 15.30 hodin. 
31.5. Dětský den. Pořadatel DK a DDM. Přírodní kulturní středisko Bojiště od 13.00 hodin. Vstup 
zdarma. 
 
Galerie města Trutnova 
14.5.-13.7. Vladimír Preclík: Sochař a malíř 
20.5. O lásce tak i onak. Divadlo Jesličky z Hradce Králové 
 
Základní umělecká škola 
6.5. Absolventský koncert na schodech v 2. patře školy 
14.5. Žákovský koncert (2. patro školy) 
22.5. Tančíme pro radost. Vystoupení žáků TO v Národním domě 
28.5. Jarní koncert na schodech v 2. patře školy 
 
Ostatní pořadatelé 
17.5. Oblastní výměnná schůzka sběratelů v Klubu důchodců Nivy 
31.5. Sahadža Jóga. Národní dům. Vstupné dobrovolné. 
15.5.-4.6. Dětem a nejen jim. (Fr. Janata – dřevěné obrazy a obrázky, Jana Kubínová – textilní 
výrobky). Galerie Lada na Horské 
 
Varhanní festival 
 
 Varhanní festival zahájí 25. května koncertem v kostele Narození P. Marie. Varhany  
doc. Václav Rabas, trubka Miroslav Kejmar. Čestní hosté hudební skladatelé Otmar Mácha a Luboš 
Sluka. 
 
Mácha blues 
 
 Poetickým podvečerem vstoupil Trutnov 1. května v městském parku do májových dnů. Pásmo 
veršů nazvané Mácha blues zazněly i verše dalších našich předních básníků – Václava Hraběte a Josefa 
Kainara.  
 
 
 
 



1.máj (KSČM) 
 

     
 
 Někdejší prvomájové manifestace omezeně oživil dopolední sraz stoupenců KSČM, kteří přišli 
vyslechnout poslance KSČM Vlastimila Dlaba před Klub důchodců Na Nivách. Od 10.00 hodin tu 
koncertovala dechová hudba z České Skalice. Účastníků oslavy 1. máje kolem 200 osob. 
 
Rozhledna po bojišti 1866 a pohledy na Trutnov 
 
 Návrhů na zřízení rozhledny v Trutnově (stávala tu kdysi na jižním návrší vyhlídková věž)  
se objevuje několik. 
 Podle prvního návrhu fotografa Jiřího Jahody by měla být umístěna na vrcholu Chmelnice, kde 
od roku 1888 stávala jakási dřevěná vyhlídka. Při zkušebních pohledech z plošiny jeřábu vyvstal však 
zásadní problém – nebylo by odtud vidět větší část rozrostlého Trutnova. „Z dvaceti ani z šestadvaceti 
metrů by nebylo vidět víc, než v rozsahu 180 stupňů,“ argumentuje ve svém protinávrhu trutnovský 
fotograf Milan Lhoták. Dokládá to svými fotozáběry pořízenými ze zvedací plošiny. Vzrostlé stromy 
by zcela bránily jižní část vidět. Milan Lhoták navrhuje náhradní řešení. V těsné blízkosti Gablenzova 
pomníku je třicetimetrový vysílač ministerstva vnitra, ze kterého by se pohledu na město odkryla 
většina města. Navíc by se nemusela stavět nová rozhledna – stačilo by vysílač doplnit točitým 
schodištěm. 
 Navrhovaná rozhledna, ať už by byla umístěna na tom či onom místě, by v každém případě 
obohatila naučnou stezku po stopách rakousko-uherské bitvy 27.6.1866. Obohatila by především 
prostor bojiště této bitvy u Trutnova. 
 
Studentský výtvarný salon (Galerie Dračí ulička) 
 
 Nadační fond trutnovského gymnázia získal od města zvláštní ocenění za realizaci Galerie 
Dračí ulička v 1. patře své budovy. Proběhlo tu již několik významných výstav, přístupných  
i veřejnosti. Poslední akcí je Studentský výtvarný salon, na němž většinou vystavují studenti školy 
(kresby, grafika, malba, koláže), ale i jako hosté přední trutnovští fotografové. 
 (Tato zajímavá expozice byla otevřena 29. dubna a potrvá až do konce června.) Od osudné 
bitvy 1866 uplyne letos již 137 let. 
 
 Ještě do konce roku se nezmění poplatky v Trutnově za svoz komunálního odpadu – zůstává  
na 312 Kč za osobu na rok. Takový poplatek se udržuje v Trutnově již po tři roky. (Od nového roku 
2004 však určitě k jeho zvýšení od 10-15% vzroste.) 
 
Srub na naučné stezce 
 
 Od počátku dubna je na vrcholu Šibeník v blízkosti památníku gen. Gablenze v provozu 
dřevěný srub, nabízející návštěvníkům parku možnosti občerstvení, pěkného posezení v přírodě  



a zajímavé vyhlídky na město. Provoz srubu obstarávají členové Klubu vojenské historie, kteří 
zajišťují i procházku naučnou stezkou po stopách bitvy u Trutnova 27.6.1866. 
 Ve srubu budou k dostání upomínkové předměty na tuto válku i občerstvení, byť jen 
nejzákladnější. Provozní doba ve srubu je v sobotu od 13 do 19 hodin, v neděli od 13 do 17 hodin. 
 Gablenzův pomník, jedno z nejpamátnějších míst bojů, čeká rekonstrukce interiéru. Představuje 
závěrečnou stavební etapu dlouholetých památkových úprav. Loni byly provedeny významné 
rekonstrukční práce v kapli sv. Jana Křtitele, kde má v budoucnu vzniknout jakési malé muzeum války 
1866 na Trutnovsku. S vytvořením stálé výstavní expozice se počítá do roku 2005. 
 Naučná stezka je volně přístupná po celý rok – letos už potřetí. Obohatit ji může diskutovaná 
rozhledna. 
 Výstřelem z historického děla, které je replikou někdejšího, zahájili 3. května novou turistickou 
sezónu na naučné stezce 1866 na Gablenzi.. K provozu je připraven i nový srub. 
 
 Galerie města Trutnova obohacuje svou činnost i hudební produkcí. Např. pozváním malých 
hudebních skupin. 
 
Návrh na udělení „Kulturní ceny města Trutnova“ 
 
 Udělení „Kulturní ceny města Trutnova“ fotokronikáři Karlu Hybnerovi schválila  
po doporučení kulturní komise městská rada a doporučila ji po schválení městským zastupitelstvem 
předat v květnu. Jde o uznání za dokumentační činnost, soustavnost a pečlivost při spoluvytváření 
trutnovské městské kroniky, za významný podíl na dosud nejúplnější publikaci „Trutnov známý 
neznámý“ a za mistrné uspořádání fotodokumentace ke knize Antonína Justa „Národní dům 
v Trutnově 1900-2000.“ 
 
Návrhy na udělení sport. cen a ocenění 
 
 Návrh na udělení sportovní ceny a sportovních ocenění města Trutnova za rok 2002 projednala 
rada města 28. dubna 2003 a doporučila zastupitelům města schválit návrh tělovýchovné komise. 
Sportovní cenu města Trutnova za rok 2002 Radku Pokornému. Odůvodnění: v roce 1998 utrpěl velmi 
vážné zranění při autonehodě a zůstal upoutaný na invalidní vozík. Přes tento svůj handicap se věnuje 
aktivně sportu. V roce 2002 se stal mistrem ČR v curlingu jednotlivců. Na mistrovství ČR v plavání 
tělesně postižených vyplaval 3. místo, taktéž i na mezinárodních závodech v Brně. V srpnu 2002 se 
konalo mezinárodní mistrovství ČR v atletice. V disciplině hodu diskem obsadil 3. místo. V současné 
době je předsedou trutnovského Klubu vozíčkářů. 
 
 Sportovní cenu města Trutnova za rok 2002 udělit dvěma kolektivům: 
 Družstvu BK VČE Loko Trutnov SSŽ – basketbal ženy. Odůvodnění: v sezóně 2001/02 
skončily basketbalistky celkově v lize na 3. místě. V rámci kolektivních sportů je toto družstvo stále  
to nejlepší, co město Trutnov má. Reprezentují nás v Evropském poháru FIBA, kde zvítězily  
nad družstvem z maďarské Šoproně. 
 Družstvu FBK 001 Trutnov – florbal ženy. Odůvodnění: od sezóny 2001/02 se oddíl přihlásil 
do soutěže druhé ligy žen. Po první sezóně, kdy se hlavně sbíraly zkušenosti, skončily ženy  
na krásném třetím místě tabulky. Soutěžní sezóna 2002/03 začala pro celek velmi dobře, již v první 
části druhé ligy se pevně usadil v čele a vybudoval si rozhodující bodový náskok. V závěru sezóny se 
sice další favorizované týmy dotahovaly, trutnovské florbalistky si však vítězství pohlídaly a získaly 
tak právo postupu do první ligy. Domníváme se, že tento postup do nejvyšší české soutěže si zaslouží  
i ocenění města. 
 
 Sportovní ocenění města Trutnova za rok 2002 nejlepšímu sportovnímu kolektivu: 
 Družstvu dorostenců TJ Lokomotiva – oddíl judo. Odůvodnění: družstvo zaznamenalo  
na sklonku roku 2002 úspěch v podobě postoupení do dorostenecké ligy. Tento úspěch se podařilo 
zopakovat po 25 letech. Dále judisté vybojovali 1. místo na mezinárodním turnaji v Německu a  



1. místo v krajských přeborech. 
 
 Sportovní ocenění města Trutnova za rok 2002 nejlepšímu sportovci:  
Aleši Markovi. Odůvodnění: největšího úspěchu dosáhl na Mistrovství světa v Itálii na řece Sesle. 
Získal zde pro ČR 1. místo v soutěži družstev spolu se dvěma dalšími českými reprezentanty Mrůzkem 
a Kneblem. V jednotlivcích skončil na 9. místě. Na soutěži Dolomitenman 2002 se svým družstvem 
skončil na 6. místě, kde Aleš jel samozřejmě úsek na kajaku. 
 

Sportovní ocenění města Trutnova za rok 2002 nejlepšímu trenérovi: TK doporučuje udělit toto 
ocenění za rok 2002 dvěma kandidátům, a proto žádá RM o výjimku ze Statutu sportovní ceny a 
sportovních ocenění, a to z toho důvodu, že oba navrhovaní kandidáti v letošním roce oslaví svá 
životní jubilea. 

Nejlepší cvičitel Trutnova za rok 2002:  
Ludmila Jakoubková. Odůvodnění: Narodila se v roce 1917 a v roce 1954 započala své aktivity v TJ 
Loko Trutnov. Nejdříve jako cvičitelka ZRTV a od roku 1960, kdy si udělala cvičitelský kurs III. třídy, 
vedla různé kategorie cvičenců počínaje nejmladším žactvem, rodiče s dětmi, dorostenky. Od roku 
1980 vede ženy až dodnes, kdy ve svých 85 letech vede oddíl zdravotní tělovýchovy pro seniory.  
Při této náročné práci si našla čas na funkci ve výkonném výboru ZRTV, později ASPV, kde pracovala 
jako hospodářka do roku 2000. Za svou dlouholetou práci v tělovýchově dostala tato sportovní 
ocenění: Čestný odznak ČSTV (1977), Vzorný cvičitel (1987), Veřejné uznání I. stupně (1992). 
 Nejlepší trenér Trutnova za rok 2002: 
Pavek Vach. Odůvodnění: Většinu svého sportovního života zasvětil výchově mladých fotbalistů a 
sotva existuje někdo druhý, kdo by při trénování dorostenců tak dlouho vydržel. S trénováním dorostu 
začal v roce 1975 (tehdy se stal trenérem II. třídy) a svou činnost u dorostu ukončil v roce 1995. Je to 
nespočetné množství hodin, které ze svého volného času věnoval trutnovské kopané. Jeho rukama 
prošlo množství mladých adeptů kopané, ze kterých skutečně fotbalisty udělal a tím se zapsal 
nesmazatelně do sportovních dějin našeho města. 
 
 Tělovýchovná komise doporučuje RM ocenit záslužný čin Ing. Petra Kozáka za záchranu 
lidského života. Odůvodnění: při návratu z divadelního představení uslyšel zvuk jako když něco 
velkého spadlo do řeky Úpy. Doma se rychle převlékl, vzal baterku a spustil se do řeky. Spatřil ležet 
bezvládné tělo silně krvácející z hlavy. Ihned zavolal rychlou záchrannou službu a policii. Podle 
vyjádření lékaře RZS byl včasným zásahem zachráněn mladý lidský život. Ing. Kozák ve své 
skromnosti odmítl jakoukoliv odměnu i zveřejnění svého hrdinského činu ve sdělovacích prostředcích. 
Rovněž tak odmítl návrh výboru FK Trutnov na Oskara za lidskost a statečnost. 
 
 Návrhů na udělení kulturní ceny města došlo celkem 8, na udělení sportovní ceny a ocenění 
celkem 26. 
 
Naučná stezka 1866 do třetí sezóny 
 
 Od května 2003 vstupuje naučná stezka „Den bitvy u Trutnova 27.6.1866 do své třetí sezóny.  
A opět s řadou novinek, které by měly přispět k prohloubení zážitků návštěvníků, ke zkvalitnění péče  
o ně, ke zvýšení návštěvnosti stezky i Trutnova. 
 S čím letošní sezóna začíná. Úpravami kaple sv. Jana Nepomuckého pokročily práce na zřízení 
vojensko-historického muzea v jejím interiéru. Obohatí ho i z Prahy zapůjčené exponáty a 
trojrozměrné modely bitevních scén (kompletně vše do roku 2005). 
 Gablenzův pomník, který je výchozím místem naučné stezky, projde letos nákladnou 
rekonstrukcí interiéru. Dřevěný srub s občerstvením a propagačními materiály zpříjemní dojem těchto 
míst. K prohloubení poznání událostí 1866 přispějí už tradičně členové KVH. 
 Sezóna provozu naučné stezky je určena obdobím květen až září. 
 
 



Letní koupaliště (opravy) 
 
 Po necelých pěti letech provozu prochází letní koupaliště – bazény – rekonstrukcí. 
V rekreačním bazénu se vyměňují uvolněné keramické obklady (v sousedním plaveckém bazénu  
se nutně měnily už loni). 
 
Vzpomínkový akt k ukončení II. světové války 
 
 Slavnostní vzpomínkový akt u příležitosti 58. výročí ukončení II. světové války se uskutečnil 
ve středu 7. května od 16.00 hodin na městském hřbitově. Slavnost (hymna, projev starosty Trutnova 
Mgr. Adamce, zástupce ČSBS Ing. Hoška, recitace Mgr. Janečkové, hudba Krakonošsky, moderovala 
ředitelka Domu kultury Zina Rýgrová) proběhla za účasti asi 70 občanů za pěkného počasí. 
 S pietní vzpomínkou vystoupil Mgr. Adamec: „Je 7. května a sešli jsme se zde na pietním 
místě, abychom si společně připomenuli, že právě v těchto májových dnech před 58 lety skončila 
druhá světová válka. Válka, jako skutečně celosvětová katastrofa, která byla produktem pravicového 
extrémismu Itálie, Japonska a hlavně hitlerovského a nacistického Německa, začala 1.9.1939 útokem 
Německa proti Polsku. Trvala dlouhých celých šest let a skončila po dlouhých útrapách a krutých 
bojích 8. května 1945 bezpodmínečnou kapitulací Německa, i když poslední boje odeznívaly ještě 
nějaký čas poté. Války se zúčastnilo 48 států, více jak 80% obyvatelstva světa a bojovalo v ní asi  
110 milionů vojáků. Zahynulo v ní více než 30 milionů lidí, přesný počet však asi nikdo už nikdy 
nezjistí. Jejím vítězem byla vojska Sovětského svazu a spojenců USA a Velké Británie. 
 Vraťme se ale na chvíli do období před rozpoutáním válečného konfliktu, do druhé poloviny 
30. let. 
 
 Německo se původně snažilo o revizi Versailleského míru, systému. V květnu 1935 pronáší 
Adolf Hitler v Reichstagu velmi mírumilovný projev, ve kterém říká: „Vůle nacionálně socialistického 
Německa k míru se zakládá na pevných ideologických přesvědčeních. Německo si přeje i nadále trvalý 
mír, a to kvůli jednomu prostému a podstatnému zjištění: žádná válka by neumožnila jednou provždy 
odstranit bídu, jež na nás všechny v Evropě doléhá, každá válka by ji naopak jen umocnila.“ 
 
 Ale již v září téhož roku jsou vydány rasistické Norimberské zákony a v březnu roku 1936 
německá vojska obsazují do té doby demilitarizované Porýní, čímž Německo zásadně porušuje 
smlouvy z Versailles. V roce 1938 pak dochází k „anšlusu“ – tedy k začlenění Rakouska do Německé 
říše a tak se Čechy dostávají do podkovovitého obklíčení Říší. Že toto nové rozložení sil nebylo  
pro Československo jen planou hrozbou ukázala Mnichovská dohoda, které předcházela masivní 
kampaň pro údajný útisk tří milionů Němců na československém území. Hitler tehdy ještě tvrdil, že 
odstoupení pohraničních oblastí je jeho posledním územním požadavkem, poslechněme si ale část jeho 
projevu z listopadu 1938: 
 „Po celá ta léta jsem mluvil o míru jen a jen z donucení a proti své vůli. Tehdy bylo nutné 
postupně změnit psychologii německého národa, dát mu ponenáhlu na srozuměnou, že jsou věci, které 
nelze-li získat mírovými prostředky, musí být dosaženy silou.“ 
 
 Druhá světová válka, která poté následovala, byla logickým vyústěním těchto agresivních  
a válečných postojů a její následky byly pro lidstvo katastrofální. 
 
 Nelze si neuvědomit na tomto pietním místě, kde leží vedle sebe Češi i Němci, že Trutnov byl 
od konce 19. století prostorem, kde se střetávaly vlastenecké a nacionalistické postoje německých  
a českých obyvatel. 
 Nelze také zapomenout, že ve volbách 1935 dalo 74% trutnovských Němců hlas Henleinově 
Sudetoněmecké straně (Sudeten deutsche Partei). 
 Měli bychom ale mít na paměti, že tato strana, která byla po těchto volbách druhou nejsilnější 
stranou v Národním shromáždění, byla až do února 1937 parlamentní, státotvornou a vůči republice 
loajální stranou. 



 I s vědomím hrozných projevů německého nacionalismu, jakým bylo například vypálení 
trutnovské synagogy, lze těžko zde hovořit o tom, že by snad náhrobky nesoucí německá jména měly 
přikrývat hroby původní války. Stojíme zde totiž mezi hroby lidí, kteří přes národnostní a sociální 
rozdíly a rozepře byli pouze jejími oběťmi. 
 Zemřeli na jedné straně při obraně republiky v roce 1938 i v povstání proti republice, umírali 
na obou stranách fronty, byli oběťmi rasových persekucí ze strany německé i „divokého odsunu“  
ze strany druhé. Páchali sebevraždy ze strachu před svou minulostí i z obavy před svou budoucností. 
 
 Válka byla velkou ranou pro celé lidstvo a pro jeho lidství – humanitu. Ranou, která se ani 
s koncem války a ani v historickou vzdáleností nezacelila. Byla krutou obžalobou člověka z jeho 
nedokonalosti. Spojenci a Sovětský svaz sice válku vyhráli, poražen byl však člověk. 
 
 Vzpomeňme zde tiše a pokorně na ty, kteří se zasloužili o konec největšího světového 
konfliktu. Zároveň ale buďme všichni ostražití vůči všem extremismům a pokusům o nerespektování 
ducha svobody a demokracie.“ 
 

             
 

            
 
 Součástí slavnostního vzpomínkového aktu bylo i připomenutí obětí války u blízkých 
pomníčků židovských žen koncentračního tábora v poříčí a příslušníků Roty Nazdar. (KSČM 
v Trutnově si připomněla tyto události v Trutnově 9.5.) 
 
Krakonošova kašna (oprava) 
 
 Od středy 7. května se znovu zaplní Krakonošova kašna vodou – skončily opravné práce  
se zatmelením nádrže, z níž unikala voda. 
 
 
 
 
 



Možnost návratu R. Hanykovicse z Thajska 
 
 V Thajsku vězněný Radek Hanykovics má naději vrátit se domů, do Trutnova. V roce 1996 byl 
odsouzen k 50 letům vězení, když byl zadržen se 2,4 kg heroinu. Královskou milostí byl snížen jeho 
trest na polovinu. 
 Možnost návratu do Čech připustil za své návštěvy v Praze thajský ministr zahraničí Surakiart 
Satchiratchaj. Přesné datum závisí na tom, kdy thajské rozsudky uzná Nejvyšší soud ČR. 
 
Míra Volný (7.5.) 
 

     
 
 V květnu jsme mohli často vidět při kreslení realistických portrétů na Krakonošově náměstí 
výtvarníka Míru Volného. 
 Precizní portréty jsou pro něho v posledních dvou letech jeho velkou zálibou. A daří se mu to. 
Přesvědčují se o tom kolemjdoucí u kašny i ti, kteří mu tu zasednou jako model. 
 Po vystudování umělecké průmyslové školy v Brně působil řadu let v trutnovském Domě 
kultury a úzce spolupracoval i s Domem dětí a mládeže. Dětem se věnuje dodnes – svědčí o tom řada 
aktivit v oboru učebních předmětů, kde má za sebou už stovky různých projektů. Většinou se jedná  
o pomůcky ve formě víceúčelových pravítek. 
 Na všechny, kteří ho blíže známe, působí svou skromností i uměleckou schopností. 
 
Koupaliště (?) 
 
 I když počasí blízkého léta je slibné, probíhající reklamační práce na letním koupališti 
znemožní s určitostí dřívější zahájení letního provozu v červnu – dříve než 7.6. podle sdělení ředitele 
Sportovních zařízení TJ Lokomotiva Tomáše Břeně. 
 V teplých květnových dnech je zatím v provozu jen terasa krytého bazénu. Ceny vstupného  
na letní koupaliště se nezmění – za celodenní vstupenku zaplatí dospělí 40 Kč, děti a důchodci 25 Kč. 
 Po skoro letních teplých dnech počátkem května se částečně ochladilo – v sobotu dosahovala 
teplota přes 150C (10.5.) 
 
„Písně noci a osamění“ 
 
 Velmi zdařilou kulturní akcí bylo 11. května vystoupení Vladimíra Merty a Jany Levitové 
v Koncertní síni B. Martinů v písňovém pořadu „Písně noci a osamění.“ 
 
Přívalový déšť – nemocnice 
 
 Přívalový déšť zaplavil v odpoledních hodinách 13. května spojovací koridor chodeb  
pod starou nemocniční budovou a výtahové šachty nových chirurgických sálů v oblastní nemocnici 
Trutnov. Trutnovští hasiči rychle zasáhli a odčerpali pomocí plovoucích a kalových čerpadel proniklou 



vodu. Chod nemocnice nebyl nijak narušen – dočišťovací práce netrvaly dlouho. Voda nezničila ani 
nepoškodila žádné vybavení a zařízení. (Výše vystouplé vody bylo asi 20 cm.) 
 Rozsáhlá rekonstrukce trutnovské nemocnice pokračuje i výstavbou nové hospodářské budovy 
na místě nedávno zbořeného objektu bývalé kotelny. 
 
Výstava Vladimíra Preclíka (GMT) 

                   
 

Slavnostní vernisáží 13. května byla v Galerii města Trutnova zahájena výstava soch, obrazů  
a grafických listů významného českého sochaře, výtvarníka, vysokoškolského profesora a spisovatele 
Vladimíra Preclíka. 
 Výstava, která potrvá do 13. července, byla zahájena ředitelem GMT Alešem Pražanem. Ten 
především přivítal samotného autora vystavených děl, představitele MěÚ ing. Horynovou, ředitele 
Muzea východních Čech v Hradci Králové a početné účastníky z řad trutnovských občanů. 
 „Výstava soch a obrazů Vladimíra Preclíka je jakousi výstavou putovní. Tento soubor byl 
nejdříve vystaven v Národním technickém muzeu v Praze, potom v muzeu Prostějovska v Prostějově. 
Tato dnes otevřená výstava je poměrně rozsáhlá a její příprava byla velmi náročná na organizaci, svoz 
uměleckých předmětů a finanční zajištění projektu. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval 
především městu Trutnovu, jeho vedení a též sponzorům firmě Tyco Electronics a firmě Foto Milan 
Lhoták za pomoc a podíl při přípravě výstavy.“ 
 O setkávání se s dílem Vladimíra Preclíka promluvil ředitel Muzea východních Čech v Hradci 
Králové dr. Zdeněk Zahradník, zasvěcený znalec autorova života a díla. 
 Více než padesát plastik z materiálů, ze kterých mistr nejraději tvoří (dřevo, bronz, kov), dále 
řada obrazů, grafik a pastelů je umístěno ve vkusném uspořádání pracovníků galerie ve všech třech 
patrech budovy. 
 Mile překvapí návštěvníky obrazy umístěné v podkroví galerie – Vladimír Preclík je znám totiž 
především jako sochař. V prvním patře upoutají barevně a plasticky reliéfy ze dřeva v hlavním sále 
galerie. Plastiky z bronzu připomenou zajímavě řadu osobností naší bývalé i současné kulturní sféry. 
 Dílo Vladimíra Preclíka, ač není řazeno chronologicky, ale spíše v materiálových souborech, 
působí snad proto i zajímavěji. Ne každý také ví, že Preclík je scénografem – o jeho schopnostech  
a píli svědčí desítka titulů. Založil a řídil i tři mezinárodní sochařská sympozia a získal profesuru  
na VUT v Brně. 
 Dojem z výstavy ještě zesílí připravovaná beseda s tvůrcem 13. června, na níž se dozvíme 
mnoho zajímavého z tvorby, ze života Vlad. Preclíka i o jeho vztahu k našemu kraji. 

Vernisáž výstavy obohatila svým uměleckým přednesem pracovnice Galerie města Trutnova  
A. Rodrová a pozounista Vojtěch Vinopal za doprovodu Martina Matysky. 

 
 
 



Dětskou májovou maxi disko show připravila 16. května pro děti svých zaměstnanců i  
pro ostatní předškoláky a školáky v upravených prostorách Texlenu v Tovární ulici v H. St. Městě 
společnost Texlen. 

 
Výstava díla J. Komínka v MPT 
 

               
 

              
 
 Výstava Jaromíra Komínka „Jak a kudy“ (obrazy, kresby, práce z let 1992-2002) byla zahájena 
v Muzeu Podkrkonoší Trutnov 15. května v 17 hodin. Potrvá až do 15. června. 
 Práce Jaromíra Komínka z období posledních deseti let představují na padesát autorových 
kreseb a obrazů. Autor je zdejším rodákem (1965) a absolventem textilní výtvarné školy v Brně. 
V jeho obrazech se střetává reálný svět s nereálným – snaží se zachytit i děje probíhající za hranicemi 
lidského vědomí. 
 Oblast zájmů Jaromíra Komínka je velmi široká – od obrazů a kreseb přes textilní návrhy, 
design obaly, plakáty až po ilustrace časopisů. Rozhodně stojí za zhlédnutí. 
 
Galerie Lada 
 
 Galerie Lada na Horské připravila na týž den zahájení výstavy věnované „dětem a nejen jim.“ 
František Janata k ní přispěl zajímavými dřevěnými obrazy a obrázky, Jana Kubínová se představila 
textilními výrobky pro interiér – dětské hračky, polštáře, kapsáře a stolničení. (Tato výstava potrvá  
do 4. června.) 
 
Partnerská spolupráce města (Swidnice) 
 
 O partnerské spolupráci města Trutnova a polské Swidnice referovala trutnovskou veřejnost 
v Radničních listech Ing. Veronika Vášová z MěÚ. 
 „16. května se zástupci vedení trutnovské radnice zúčastnili ve Swidnici akce nazvané 
Svidnická Májovka – „W drodze do Evropy“ (Svidnická Majka – Na cestě do Evropy). 
 Představitelé zúčastněných partnerských měst Swidnice (Trutnov, Police nad Metují, Nižyn – 
Ukrajina, Biberach an der Riss – Německo, Kazincbarcika – Maďarsko a Rejon Šwiecianski - Litva) 



společně hovořili na téma „Úloha územní samosprávy v procesu integrace s Evropskou unií.“ Poté 
následovala konference na téma „Výměna zkušeností v oblasti rozšiřování vědomostí o politice EU 
v návaznosti na sektor malých a středních podniků v kandidujících a členských státech.“Se svými 
příspěvky vystoupili i zástupci Regionální hospodářské komory Severovýchodních Čech – ředitel 
Úřadu RHK SVČ v Hradci Králové Ing. Vladimír Jirka a oblastní manažer RHK SVČ Ing. Vladimír 
Motl. 
 Součástí akce bylo i navštívení již XI. Swidnických trhů (16.5.), které zástupci komory využili 
k navázání několika zajímavých obchodních kontaktů a kde se také město Trutnov ve společném 
výstavním stánku města Swidnice a jeho partnerských měst prezentovalo svými propagačními 
materiály.“ 
 
Oblastní setkání filatelistů 
 
 Oblastní setkání členů Klubu filatelistů 05-76 Trutnov se uskutečnilo 17. května v sále Klubu 
důchodců Na Nivách. Šlo nejen o setkání sběratelů známek, ale např. i starých pohlednic. 
 
East Bohemia Cup 
 
 Druhý ročník taneční soutěže East Bohemia Cup za účasti párů z ČR, Slovenska a Polska  
se uskutečnil v sobotu 17. května v tělocvičně ZŠ Mládežnická. Soutěžilo se ve třech výkonnostních 
třídách ve standartních i latinsko-amerických tancích. (Loňského ročníku se zúčastnilo 135 párů  
před 400 diváků). 
 Tanečníkům z trutnovského Bene Dance Art Teamu se podařilo dvakrát vystoupit na stupeň 
vítězů – Lenka Doležalová a Tomáš Martin na 1. místo, Markéta Kašparová a Radovan Šreiber  
na 2. místo. 
 Uvedené páry soutěžily v kategorii latinsko-amerických tanců. V doprovodném programu  
se představila taneční skupina Animals. 
 Na sobotní závody navázal věneček tanečního kurzu, při kterém Walter Elschek s partnerkou 
Gabrielou Gracíkovou poprvé vystoupili v exhibičním show. (Walter Elschek je organizátorem 
uvedených tanečních akcí.) 
 
„Strašidláci“ 
 

             
 



             
 
 I letos připravil Dům kultury Trutnov „Setkání se Strašidláky.“ Na trase vedoucí městským 
parkem a přilehlými lesy se účastníci (jejich počet se pohyboval kolem 2000) setkávali s šestnácti 
strašidly v podání úpických ochotníků a členů taneční skupiny Star West až do cíle na Kryblici 
nedaleko Penzionu Úsvit. 
 Strašidláky roku 2003 představovali: Dědeček poletucha. Babice podzemní. Černá paní. 
Lučebník nebezpečný. Bažiňačka úlisná. Plivník hrbatý. Vichrnice zpěvná. Lampovníček půlnoční. 
Lahvovník cinkáček.  Dubovník dvouhubý. Noční můra. Jedulenka záhadná. Záhrobníček zatuchlý. 
Úmrlečník nedůtklivý. Keřovec tříoký. Slunečníkovec dobromilný.  
 
 Podle sdělení v Krkonošských novinách připravovali pracovníci Domu kultury nejprve pro děti 
Pohádkový les, později noční putování (to však většinou narušovala pubertální mládež). 
 „Strašidláci patří podle sdělení pořadatelů do skupiny ohrožených druhů. S některými  
se bohužel již nikdy nesetkáme. Naštěstí jsou v různých koutech světa stále a stále objevovány dosud 
nepoznané zcela nové druhy těchto zvláštních tvorů. Ne vždy proběhne jejich aklimatizace na zdejší 
podmínky zcela bez problémů.“ 
 Ke zdařilosti této akce přispěl i letos čtyřstránkový informační leták s plánkem trasy. 
 
Setkání mercedesů 
 

                
 
 Historicky první sraz majitelů aut značky Mercedes z Trutnova a jeho okolí se připomněl  
18. května průjezdem ulicemi města od čerpací stanice Na Bojišti. Cílem akce je vzájemné seznámení 
majitelů těchto aut. 
 
ZŠ V Domcích (zájezd do Francie 19.5.) 
 
 Dvacetičlenná skupina žáků ZŠ V Domcích se rozjela v rámci výměnného pobytu  
do francouzského městečka Sante Luce sur Loire u Nantes. Zúčastní se mj. i slavnostního večera, kde 
delegace z různých zemí předvedou vystoupení symbolizující velikost Evropy i rozmanitost kultur 
jednotlivých národů. Francouzské děti přijedou do Trutnova na týden od 9. června. 
 



Maturity začínají 
 
 Maturity na středních školách se už rozbíhají – od 19. května. Na trutnovském gymnáziu (je 
největší v královéhradeckém kraji) se chystá k maturitě 142 studentů v pěti třídách z celkového počtu 
778 žáků na škole. 
 V prvním maturitním týdnu proběhnou zkoušky ve dvou třídách čtyřletého studia, v dalším 
týdnu půjdou ke zkouškám tři třídy oktávy. 
 Kromě povinné češtiny a volitelného jazyka patří k maturitním předmětům také matematika, 
fyzika, biologie, chemie a další tradiční předměty. Výjimečně maturují studenti z dějin umění, 
psychologie nebo ekonomiky. Vysvědčení přebírají maturanti tradičně v Koncertní síni B. Martinů 
 Gymnázium ve Dvoře Králové má 290 žáků, Vrchlabí 340, Hostinné 285 a Jilemnice 357 žáků. 
 
 Literární pořad „Autorské čtení Jana Buriána“ uspořádala trutnovská městská knihovna  
20. května. Knihy autora jsou ve fondu knihovny k dispozici. 
 
Chorea corcontica – Collegium camerale 
 
 Společný jarní koncert ženského pěveckého sboru Chorea corcontica a komorního souboru 
Collegium camerale se sólistkou Evou Matouškovou – soprán se konal 21. května v KS B. Martinů. 
 
Běh Terryho Foxe 
 
 Sedmý ročník celospolečenské humanitní akce „Běh Terryho Foxe“ uspořádá organizačně 
stejně jako loni ZŠ V Domcích 22. května. První účastníci vyrazí na trať – pěšky, s kočárky, 
s poklusem – ve 13,00 hodin. 
 
O vstupu do EU – velvyslanec Cibrian v Trutnově (21.5.) 
 

             
 

               
 
 S podnikateli, občany a zástupci neziskových organizací diskutoval po několik hodin  



21. května v Trutnově velvyslanec a vedoucí delegace Evropské komise Ramiro Cibrian. Na programu 
jeho návštěvy bylo ve 14,30 h. setkání s podnikateli a politiky, v 16,00 hodin beseda se seniory  
a veřejností v malém sále MěÚ. 
 „Bylo to náročné, ale velmi zajímavé,“ zhodnotil svůj pobyt v Trutnově. Ve svém vystoupení 
usiloval rozhánět pochyby o EU. Dařilo se mu to i nedařilo. Zatím co zemědělce a důchodce příliš 
nepřesvědčil, politikové a zástupci neziskových organizací jeho argumenty přijímali. „Diskuse splnila, 
co jsem od ní očekával. Pro Trutnov bude do budoucna důležitý především rozvoj turistiky, v Evropě 
hodně podporovaný. I proto bychom měli hlasovat pro vstup do Unie,“ poznamenal při rozpravě 
trutnovský místostarosta Mgr. Hendrych. 
 
 Již jen necelý měsíc zbývá do poloviny června, do referenda o vstupu. 13. a 14.6. se uskuteční 
stejně jako v celé ČR i v Královéhradeckém kraji ve všech 448 obcích. Zatím co v minulosti  
se organizací voleb zabývaly okresní úřady, nyní přešla tato povinnost, celé organizačně-technické 
zabezpečení na krajský úřad. 
 Na velvyslance EU Cibriana velmi zapůsobil zájem občanů, i těch starších v Klubu seniorů, 
kterých přišlo na sedmdesát. Je si vědom toho, že senioři jsou důležitou skupinou lidí, kteří mají více 
obav, více pochybností a dotazů. 
 
Divadlo Jesličky v GMT 
 
 Žáci základní umělecké školy Jesličky z Hradce Králové vystoupili 20.5. pod vedením Emilie 
Zámečníkové v podkroví Galerie města Trutnova s programem „O lásce tak či onak.“ Pořad vhodně 
započali loutkářsky zpracovanou pohádkou Čertova nevěsta a působivě do něho zapracovali recitace 
básní Františka Gellnera, Gulliauma Apollinaira i textů Ludvíka Aškenazyho a Jiřího Suchého. 
 
Prezentace nových modelů aut 
 
 21. května proběhla na Krakonošově náměstí přehlídka nového auta Opel Meriva – výrobci  
se stále předhánějí v nabídce touto formou (o televizi už ani nemluvě). Lákají předváděcí jízdou, 
soutěžemi pro děti i dospělé s hodnotnými cenami, ukázkami atraktivních sportů, hudbou, 
občerstvením. (Drahá reklama se jim zřejmě zúročí při odbytu aut.) Další akcí byla 20. a 21.5. 
regionální prezentace vozů Volkswagen v Královédvorské ulici. 
 
KS 21.5. 
 

             
 
     
 V rámci schůze Klubu seniorů 21. května představí fotograf Jiří Jahoda spolu s architektem 
Vlado Smilnickým svůj záměr na stavbu rozhledny. 
 Ta by podle jeho přesvědčení měla být postavena na návrší Chmelnice v blízkosti paradráhy 
nad nemocnicí. (Návrhů na stavbu rozhledny je však více – fotograf Lhoták navrhuje stavbu 
v bezprostřední blízkosti Gablenzova památníku.)  



 Na programu KS byla i beseda s trojicí hráček Ženského fotbalového klubu Trutnov a s jeho 
trenérem Vlastimilem Hruškou. 
 
Běh Terryho Foxe 
 
 Již 7. ročník humanitární akce Běh Terryho Foxe na podporu výzkumu rakoviny se uskutečnil 
22. května. Organizátorům Mgr. Janě Žaludové, Zdeňce Novákové a učitelům ZŠ V Domcích  
se podařilo ve spolupráci s Městskou policií Trutnov, Policií ČR a Technickými službami města 
Trutnova i letos úspěšně zvládnout – na dvoukilometrovou trasu se vydalo na 700 účastníků – 
především školáků včetně těch nejmenších z mateřských školek. (Na účast, žel, některé základní školy 
kromě V Domcích a Mládežnické zapomněly, i když počasí přálo.) 
 Finanční efekt při vlastní akci necelých 12 000 Kč sponzorsky povýšily další sponzoři – město 
Trutnov nechybělo. 
 V České republice probíhá tato akce asi na dvou stech míst a má tu už svou záslužnou tradici. 
 
Integrovaný záchranný systém (prezentace pro žáky ZŠ) 
 
 Na patnáct set trutnovských školáků se sešlo 23. května v prostorách Bojiště na zajímavé 
prezentační akci Integrovaného záchranného systému, aby se seznámili s technikou, kterou při své 
činnosti využívají policisté, městští strážníci, hasiči a zdravotníci. 
 
Rybářské závody v Dolcích 
 
 Již 8. ročník závodů v lovu kapra na rybníku u Severky v Dolcích se uskutečnil v sobotu  
24. května. Účast byla vysoká – 114 závodníků, kteří chytili 1 150 kaprů – ulovené ryby by položeny 
za sebou vytvořily pruh dlouhý 370 m. 
 Nejlépe si vedl David Salaba z Košťálova (závodníci přijeli z celého kraje), který ulovil  
46 kaprů v celkové délce 14,49 m. Odměnou mu byl rybářský zájezd do Norska v hodnotě dvanáct 
tisíc korun. 
 Závodníci, kteří se umístili do 80. místa, byli odměněni různými rybářskými potřebami. 
 Mezi soutěžícími byly i ženy – Zdena Nohejlová ulovila 16 kaprů v délce 5,26 m. 
 

                
 

Na uvedený závod tradičně navázala 25. května olympiáda mládeže, které se zúčastnilo 98 dětí, 
(42 začátečníků a 56 pokročilých – nechybělo 15 dívek). Soutěžilo se v rybolovné technice – hod  
na cíl a v rybolovu. Většina dětí byla odměněna věcnými cenami. 
 I letošní olympiáda byla velmi zdařilá i díky podpoře Domu dětí a mládeže v Trutnově.  
Na závěr olympiády proběhlo tradiční pasování všech nových rybářů. 
 
 
 
 



Historický úspěch trutnovských tanečníků (Bene Dance Art Team) 
 
 Koncem května dosáhlo trutnovské umělecké tančení dalších významných úspěchů. Tanečníci 
Radovan Šreiber a Markéta Kašparová získali třídu A v latinsko-amerických tancích. Chtějí však ještě 
dál, postup do mezinárodní třídy a účast na Mistrovství ČR. 
 Klub Bene Dance Art Team, jehož jsou členy, vznikl v roce 1999, v Trutnově v roce 2000. 
Walter Elschek se tehdy rozhodl uplatnit své taneční zkušenosti v rodném Trutnově. A daří se mu to. 
Kromě uvedeného páru se pod jeho vedením stále častěji objevuje také Tomáš Martin a Lenka 
Doležalová. 
 
Varhanní festival 
 

             
 

             
 
 Varhanní festival duchovní hudby zahájil 25. května koncertem Václava Rabase (varhany)  
a Miroslava Kejmara (trubka) v kostele Narození P. Marie. Oba patří k našim předním umělcům. 
 Varhanní festival bude pokračovat varhanním koncertem 1.6. a klavírním koncertem 3.6. 
v Koncertní síni B. Martinů. 
 
Zamítnutí obvinění města z protiprávního jednání (Domov důchodců, prodej pozemků 
Sazce) 
 
 26. května 2003 odložila Policie ČR věc podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti 
s průběhem výběrového řízení na zhotovitele projektu stavby „Domov důchodců – Humlův dvůr,“ 
neboť nejde o podezření z trestného činu. 
 Usnesením RM z 28.2.2002 bylo schváleno výběrové řízení a zároveň schváleny soutěžní 
podmínky a jmenována komise pro posouzení. Nakonec byla vybrána firma ATIP, a.s. Trutnov, jejíž 
cenová nabídka byla nejlevnější.. Z provedeného šetření je zřejmé, že MÚ postupoval přesně podle 
platných právních norem a nikoho nezvýhodnil. 
 
 Policií ČR byla 26. května odložena i věc trestního oznámení starosty města Trutnova  
Mgr. Adamce v souvislosti s prodejem pozemků – parcel (kupujícím byla společnost Sazka)  



a následným vycestováním sedmi zastupitelů Trutnova v říjnu 2000 do USA po zábavních centrech 
s tím, že tuto cestu nabídla a zajistila spol. Sazka. 
 Tato cesta se uskutečnila více jak půl roku po podepsání kupní smlouvy na prodej pozemků. 
Její záměr a cíl byl veřejně znám – poznat provoz obdobných zařízení, jaké má Sazka v úmyslu 
vystavět v Trutnově. Jednáno bylo při této příležitosti i s místní samosprávou v USA. 
 Za každou stranu a hnutí závisel výběr účastníků pouze na jeho konkrétní straně. 
 Zjištěné skutečnosti nenasvědčují, že by byl spáchán trestný čin v souvislosti s prodejem výše 
uvedených pozemků a následného vycestování zastupitelů do USA. 
 Obvinění podal Martin Věchet.  
 
Klub seniorů (prof. Knížák) 
 

             
 
 Do trutnovského Klubu seniorů zavítal 27. května výtvarník a malíř Milan Knížák, významná 
kulturní osobnost našeho života. 
 Účast na setkání byla velká – na 70 seniorů a některých dalších zájemců. Do Trutnova přijel 
podle vlastního vyjádření rád. „Senioři jsou podstatnou složkou naší společnosti a je třeba jim 
projevovat úctu. Mladí můžou počkat, oni už méně. 
 Diskuse probíhala otevřeně a prof. Knížák se nevyhnul ani politickým dotazům, např.  
i k situaci v České televizi. 
 Při své návštěvě Trutnova navštívil Milan Knížák, který je ředitelem Národní galerie, také 
trutnovský stánek výtvarného umění – Galerii města Trutnova. „Je velice krásná. Potřebuje jen malé 
úpravy, aby se v ní dalo lépe vystavovat.“ (Uznání, i skladbou výstav, potěšilo ředitele GMT Aleše 
Pražana.) 
 Prof. Milan Knížák přijel do KS mimořádně v úterý 27.5. KS jinak zasedá vždy ve středu. 
 
Čestné dárcovství krve 
 

             
 
 Čtyřiadvacet dárců krve se dostavilo 27.5. do Obřadní síně Staré radnice, aby převzali plakety 
doktora Janského za bezplatné dárcovství krve. Předali jim je představitelé ČČK a primářka 



hematologického oddělení Oblastní nemocnice Trutnov (MUDr. Alena Kvardová). Nejvíce dárců je 
z Trutnova, další z Vrchlabí a Dvora Králové. 
 Setkání s dobrovolnými dárci krve probíhá dvakrát do roka – na jaře a na podzim. 
 Český červený kříž v Trutnově (Oblastní ředitelství ČČK) eviduje kromě zlatých dárců  
(za 40 odběrů) i stříbrné dárce krve (ti byli oceněni minulý týden) i bronzové dárce – za 20 a 10 
odběrů. 
 Počet dárců v podkrkonošském regionu je dostačující – kryje potřebu v této zdravotně humánní 
oblasti. 
 
Nové autobusové nádraží 
 

             
 

             
 
 Po kolaudaci zrekonstruovaného nástupiště 27.5. bylo 29.5. slavnostně uvedeno do provozu 
nové autobusové nádraží. Zprovoznění předcházely dva měsíce dokončovacích prací na zastřešení 
nástupišť. Zasklení střechy a bočních zástěn včetně osvětlení nástupišť provedla firma Energie Kladno. 
Dokončeny byly terénní úpravy a bylo provedeno vodorovné dopravní značení. Celá stavba byla 
dokončena o měsíc dříve, než předpokládala smlouva o dílo. 
 Cestující by nyní měli nastupovat i za nepříznivého počasí (deště) v důstojných podmínkách. 
(Koncem roku se však tyto předpoklady nenaplnily – ochrana před deštěm.) 
 Snížením počtu odjezdových míst získalo město volnou plochu, na níž by v budoucnu měla stát 
odbavovací hala s potřebným zázemím pro cestující. 
 „Na uvolněném místě bude zatím veřejné parkoviště pro 40 aut. Později parkovací plochy 
zrušíme a nahradíme je novou odbavovací halou s toaletami, informacemi a občerstvením,“ uvedl 
starosta Adamec. Výstavba nového obslužného objektu bude závislá na tom, kdy se městu podaří 
získat firmu, která ho na vlastní náklady vybuduje. 
 Autobusové nádraží bude provozovat dopravní firma Osnado. 
 
 Rekonstrukce autobusového nádraží v blízkosti budovy Okresního soudu, která přišla 
trutnovskou radnici na třicet milionů korun, začala loni v létě. Do zimy, do příchodu mrazů, stačili 



stavbaři vybudovat nové nástupní ostrůvky a chodníky, položit nový povrch komunikací a vztyčit 
nosnou konstrukci zastřešení. 
 Novinkou je počet nástupních stanovišť – z patnácti byl snížen jejich počet na devět. Dvě místa 
s čísly 10 a 11 budou zatím volná – poslouží nyní zájezdovým autobusům nebo pro případné rozšíření 
autobusové dopravy. 
 Z provizorních podmínek bývalého Šmoulova se vrací nádraží na místo proti Delvitě. 
 
Referendum o přistoupení ČR k EU 
 
 O době a místě konání referenda o přistoupení ČR k Evropské unii informoval koncem května 
trutnovské občany MěÚ oznámením starosty ve zvláštním vydání Radničních listů. Uskuteční se 
v pátek 13.6. od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 14.6. od 8,00 hodin do 14,00 hodin  
ve 36 volebních okrscích Trutnova. Další informace a pokyny pro voliče jsou závěrečnou součástí 
tohoto materiálu. 
 
Polsko-české kontakty 
 
 K navázání přátelských kontaktů polských a českých studentů jistě přispěla účast studentů 
 a učitelů SPŠ a SOU Trutnov na mezinárodním turnaji, který uspořádala 30.5. střední škola Zespól 
Szikol ve Walbrzychu. Soutěžilo se v basketbalu, volejbalu, fotbalu, plavání a stolním tenisu. 
 
 O zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, zvláště pokud mají na programu záležitosti 
trutnovského regionu, pravidelně informuje v Radničních listech MUDr. Jiří Vambera. 
 
Dětský den 
 

             
 

             
 
 I letošní Dětský den připravili pracovníci Domu kultury 30.5. Přírodní areál Na Bojišti se zcela 
zaplnil zábavnými atrakcemi a stánky. Příležitostí k pobavení i k prokázání šikovnosti bylo tu až dost – 
střílení z luků, hody letadélek vytvořených v klubu modelářů, rybaření, ping-pong, florbal, 
horolezecká stěna a mnohé jiné. Ve spolupráci s DDM se realizovaly různé zajímavosti a vystoupení. 



 Neméně zajímavě proběhl i Dětský den v Nových Dvorech (Na Dvoračce). 
 
Galerie Lada 
 

                                                 
 
 Výstavku obrázků na dřevě Fr. Janaty a malovaných textilních výrobků připravila koncem 
května Galerie Lada. 
 
Deset let firmy Siemens 
 

             
 

             
 
 Desáté výročí fy Siemens v Trutnově oslavili zaměstnanci podniku bohatým kulturním  
a sportovním programem koncem května. 
 Fotbalové kvality firmy měli prověřit herci Ivan Trojan, Ondřej Vetchý, Pavel Nový a řada 
dalších celebrit ze světa kultury a sportu. Jejich převlekem nebyly tentokrát ale divadelní a filmové 
kostýmy, ale fotbalové dresy týmu I. FC Radiožurnál. Jejich patnáct představitelů přijelo do Trutnova 
oslavit desáté výročí Siemensu fotbalovým střetnutím. Svým fotbalovým uměním chtějí v Trutnově 
prokázat, že nejsou pouze hvězdy divadelních prken a filmových ramp. Chybět nebude např. už 



legendární mistr Evropy z roku 1976 Karol Dobiáš. A na fotbalovém umění si s ním nezadají ani 
Václav Němeček, finalista z EURA 1996 a někdejší golman Zdeněk Hruška – je i zdatným útočníkem. 
 Historický zápas s týmem Siemens Trutnov je připraven 31. května na hřišti FK Volanov. 
 
Sportovní a zábavní centrum Olymp (otevření) 
 
 Rozsáhlé sportovně relaxační centrum Olymp bylo otevřeno v Poříčí. V prostorách někdejší 
kožešnické velmoci Kary 31. května. Je otevřeno denně od 11,00 hodin s maximálně možným 
vybavením. To zahrnuje mj. 12 bowlingových drah, karambol, billiard, šipky, nové zábavní automaty, 
autodráhu, motokáry, velkoplošnou projekci, wellnes – fitness muži, fitness ženy, squash, badminton, 
spinning, aerobic, masáže, solárium, dětský koutek, prodej zdravé výživy, prodej sportovních potřeb. 
 Otvírací doba je v Po-Pá 7,00 – 21,00 hodin, v So 8,00 – 21,00 hodin, v Ne 8,00 – 18,00 hodin. 
 Olymp nabízí i restaurační služby – nově byla otevřena letní terasa (polední menu  
55 Kč, víkendové menu 85 Kč). 
 Dětské odpoledne plné soutěží a dobré zábavy je připraveno 1. června od 13,00 hodin. 
 
Nezaměstnanost 
 
 V květnu se nezaměstnanost v trutnovském okrese snížila z 9,16% na 8,65%. Je to ovlivněno 
především počátkem léta – nástup sezónních prací. 
 V květnu se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 454 občanů. Do práce nastoupilo 597, 
z evidence pro nespolupráci a z ostatních důvodů bylo vyřazeno 167 uchazečů o zaměstnání. Celkový 
počet uchazečů tak snížil o 314. Proti stejnému období loni byl však celkový počet evidovaných vyšší 
o 400 a míra nezaměstnanosti vyšší o 0,6%. 
 Volných míst bylo v okrese v květnu 662, převážně většina pro muže dělnické profese. 
 Pokles míry nezaměstnanosti v Trutnově 9,51% se snížil z dubnových 10,12%. 
 
Matriční události 
 
 A pokud jde o matriční události v květnu? V Trutnově se narodilo 61 dětí, z toho 24 
trutnovských (14 chlapců a 10 děvčat). Slavnostní vítání dětí do života proběhlo ve Staré radnici  
17. a 31. května. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 38 nových občánků. 
 Zemřelo 28 lidí, z toho bylo 13 našich spoluobčanů (8 mužů a 5 žen). Sňatky byly uzavřeny  
jen 3. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 35 spoluobčanů 
s kytičkou a dárkem. 
 
Částečné zatmění slunce  
 

                                                   



 
 Částečné zatmění slunce zachytil 31.5. v 5,05 hodin a v 5,35 h. trutnovský fotograf Milan 
Lhoták. Zveřejnily je Krkonošské noviny. 
 
 



Kulturní nabídka v červnu 
 
 Kam v červnu v Trutnově za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti informovaly 
s předstihem koncem května Radniční listy. 
Kulturní nabídka Radničních listů na červen: 
Dům kultury 
Do 20.6. Jsme součástí Vesmíru – výstava výtvarných prací ZŠ Komenského v kině 
11.-19.6. Trutnovská fotokronika – výběr z několika posledních let. Zahájení při předání Kulturní ceny 
města Trutnova 10.6. Karlu Hybnerovi. 
13.-19.6. Dětská scéna – celostátní dílna dětských recitátorů a přehlídka dětských divadelních, 
loutkářských a recitačních souborů 
21.6. Devátý evropský svátek hudby v ČR. Městský park: Chorea corcontica, (14,00 h.), Haas band 
v 15,00 h. a H-Quintet v 17,00 h. u lázní, vystoupení hudebních souborů Ostaš v 17,00 h., Tarakán 
v 17,00 h. a Brilicu v 18,00 h. na Krakonošově náměstí. 
24.6., 25.6. Trutnovská taneční akademie – vystoupení trutnovských souborů. Pořádá Bene Dance Art 
Team Trutnov a DK Trutnov. 
26.6. Musica antiqua Trutnov. Koncert komorního smyčcového orchestru v Koncertní síni B. Martinů 
27.6. promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí 
 
Základní umělecká škola 
20.6. Žákovské vystoupení (sál ZUŠ). 4.6. Komorní večer (J.Houska-klavír, V.Reichl-klarinet).  
11.6. Koncert žáků a učitelů ZUŠ ve prospěch nadace „Pomozte dětem“ – KS B. Martinů.  
17.6. Rozloučení s absolventy v Divadle Trdýlko. 18.6. Komorní večer (E. Kuchovská-klavír,  
K. Žvák-violoncello). KS B. Martinů. 
 
Country club Bonanza 
5.6. Jarní vánek. 12.6. Country band Bonanza. 14.6. Country jízda v Trutnově (celodenní program 
v prostoru před Country clubem na Nivách s volným vstupem). 19. a 26.6. Country band Bonanza. 
 
Galerie Lada: 
Do 3.6. Dětem a nejen jim (dřevěné obrázky, textilní výrobky) 
4.-25.6. Jiří Holan – Obrazy, figurální malba, portréty 
 
Ostatní pořadatelé: 
14.6. Ďyvadlo Neklid: Tasemnice na kraji těsta a Kapela Kasteláni. Voletiny. 
19.6. Buddhismus v každodenním životě – přednáší Jakub Kadlec, pořádá Společnost Diamantové 
cesty. Kulturní klub Nivy. 
Do 13.7. Vladimír Preclík, sochař a malíř. Galerie města Trutnova. 
 
Divadelní předplatné 
 
 Dům kultury nabízí na sezónu 2003/04 divadelní předplatné – 8 představení – 4 od září  
do prosince (3 profesionální a 1 amatérské) a 4 od ledna do dubna 2004 (rovněž 3 profesionální  
a 1 amatérské). 
 Cena předplatného: Skupina A (1.-6. řada) 1 100 Kč, skupina B (7.-12. řada) 860 Kč, skupina C 
(13.-18. řada) 820 Kč. 
 
 Prodej vstupenek do kina Vesmír půl hodiny před promítáním, jinak v Turistickém 
informačním centru Po-Pá 9.00 – 18,00 h., So 9,00 – 12,00 h. Dále i v recepci Národního domu  
Po-Pá 8,30 – 12,30 h., 13,00 – 18,00 h. 
 
 
 



Letní koupaliště (?) 
 
 Slunečné dny a teploty kolem 25 stupňů přímo vyhánějí za osvěžením k vodě. Trutnovské letní 
koupaliště to však ještě neumožňuje – probíhají tady opravy v rámci reklamačního řízení. Po pěti 
letech od jeho rekonstrukce za osmdesát milionů korun bylo nutné vyměnit odpadávající keramické 
obklady bazénu. 
 Podle trutnovského starosty by mohlo být koupaliště otevřeno asi v polovině června – lze tak 
soudit podle stadia oprav. Ty by měly být dokončeny už důkladně s maximálním dalším 
poškozováním v budoucnosti v polovině června. Závisí to ale i na počasí. 
 
 V době letních prázdnin (od 27.6. do 30.8.) bude krytý bazén uzavřen. Zatím je otevřen Po až 
So od 9,00 do 11,00 hodin a od 16,00 do 21,00 hodin – jde o fitness. 
 
Klub zdraví 
 
 Na 2. června připravil Klub zdraví Trutnov v modlitebně Církve adventistů sedmého dne  
v ul. M. Majerové (za nemocnicí) zajímavý program stravování. 
 
Zbrojní amnestie 
 
 Od 1. června se každý občan, který přechovává střelnou zbraň bez zbrojní licence, vystavuje 
podle sdělení P ČR trestnímu stíhání. Do současné doby odevzdali občané okresu v rámci amnestie  
38 kusů zbraní. 
 
Stávková pohotovost ve školství 
 
 Mzdový systém ve školství je už léta nedobrý – v současné době se snaží školští odboráři 
urychlit jeho úpravy stávkovou pohotovostí. Nesouhlasí se zavedením šestnáctitřídní platové stupnice, 
protože by učitelé zase nedostali více peněz. Nástupní plat mladých by se snížil o tisíc korun, 
středoškolským učitelům zvýšil o dvacet. 
 Stávkovou pohotovost chápe kromě dalších představitelů školství v Trutnově i ředitel SZŠ 
RNDr. Javůrek. „Za 15 let, kdy pracuji ve vedoucí funkci, dochází poprvé ke snižování platů. Všechny 
učitele musí nyní odměňovat stejně. Proměnlivé složky, kterými mohl dříve ohodnotit nadprůměrné 
učitele, musí naopak snižovat.“ 
 
Vstup ČR do EU 
 
 Kampaň o vstupu ČR do EU i v Trutnově sílí. Zapojila se do ní plně i trutnovská radnice. 
V informační recepci MěÚ je k dispozici mj. volně přístupný počítač s informacemi o EU a referendu. 
 Město vnímá kampaň i jako velkou šanci pro Trutnov. Jde např. i o otázku dálnice  
a turistického ruchu (možnost získání peněz pro dálnici z evropských fondů a pro rozvoj turistiky). 
 Pro Trutnov jako tzv. „Bránu Krkonoš“ je turistika a cestovní ruch stále významnější, 
zdůrazňuje místostarosta Mgr. Hendrych, představitel hnutí Volba pro město. 
 Dalším diskutovaným tématem je dálnice a propojení regionu s Prahou, s Hradcem Králové  
a polským příhraničím. 
 
 Od 4. června je v Galerii Lada přístupná výstava obrazů Jiřího Holana. 
 
 
 
 
 



Evropská unie (besedy) 
 

             
 
 Svou návštěvu Trutnova 4.6. zahájil předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek  
ve střední odborné škole podnikatelské na Polské. Tady se zúčastnil v rámci obsáhlé diskuse o EU  
i školního minireferenda o vstupu ČR do EU. „Hlasoval jsem samozřejmě pro vstup. To není podle 
mne záležitostí emocí, ale rozumové úvahy.“ Téměř 65% zúčastněných řeklo ve škole své „ano“. 
Dotazů byla spousta (zrušení státních hranic, nezaměstnanost, přístup oponentů do médií apod.). 
 Návštěvu Trutnova provázela i setkání s občany ve městě, v jeho historickém středu. 
 
 Ve středu 4.6. uspořádala od 16,00 hodin Městská knihovna v Trutnově ve spolupráci 
s Informačním centrem EU aktuální besedu na téma „Evropská unie – otázky a odpovědi“ v čítárně 
knihovny. 
 
Garážování autobusů (změna) 
 
 Místo za čerpací stanicí Aral, kde garážují autobusy městské hromadné a linkové dopravy,  
má v budoucnu (do roka?) změnit svůj vzhled. „Předpokládáme, že po 30. červnu příštího roku už tam 
nebudeme,“ uvádí obchodní ředitel společnosti OSNADO Martin Bělovský. „Administrativní centrum 
firmy bude ve Svobodě nad Úpou a centrální servisní zázemí v Hostinném.“ K vybudování nového 
vlastního areálu přímo v Trutnově (uvažovalo se o Bojišti) nedojde. Jiné řešení je pro OSNADO 
levnější. 
 O využití místa po OSNADu má předběžný zájem firma Lidl pro stavbu supermarketu. 
 
Dluhy za nájemné v městských bytech 
 
 S dlužníky nájemného v městských bytech jsou i v Trutnově problémy. Město dosud vlastní  
na dva tisíce bytů. „Dluhy na nájemném se nabalují od počátku 90. let, od vzniku Městského bytového 
podniku. „Nikdy jsme naše bytové pohledávky žádné firmě neprodali,“ informuje tajemník MěÚ 
Zdeněk Nýdrle. V Trutnově je evidováno na šest set neplatičů bytů a jejich dluh dosahuje výše 
dvanácti milionů korun. 
 Pro občany, kteří odmítají platit, má město připraveno dvanáct holobytů. „Možnost skončit 
exekučním příkazem v holobytech působí na občany preventivně, proto je jich obsazena pouhá 
polovina.“ 
 Spory s dlužníky nájemného za městské byty jsou velmi zdlouhavé – na soudní rozhodnutí  
se čeká i několik let. 
 
 Dvouhodinový zábavný program pro postižené děti z Ústavu sociální péče v Markoušovicích 
proběhl 5.6. v kulturně společenském centru Olymp v poříčí. Při jeho organizaci pomáhala děvčata 
SZŠ Trutnov. 
 
 



Dny dětí 
 
 U příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí uspořádala 6.6. Městská knihovna v Trutnově  
pro své čtenáře zábavné odpoledne – nejrůznější soutěže se vztahem k literárním dílům a jejich 
autorům. Součástí programu je i divadelní představení dětí ze ZUŠ v Trutnově. 
 
Dálnice 
 
 Potěšitelná zpráva pro všechny, kteří usilují o dostavbu dálnice D 11 na trase Poděbrady – 
Hradec Králové: Koncem léta by se mělo začít. Trutnovští chtějí prosadit pak její pokračování 
regionem v návaznosti na dálnici v Polsku přes hraniční přechod Královec – Lubavka. Přinese to 
ekonomický rozvoj oblasti a zkrácení doby cestování mezi podkrkonošským regionem a Prahou. 
 V záležitosti dálnice přes Trutnov se intenzivně angažuje starosta Adamec. Je v čele sdružení, 
které tuto akci prosazuje. 
 
Sportovní soutěžení král. věnných měst 
 
 Ve dnech 6. a 7. června se uskutečnily v Chrudimi sportovní dny královských věnných měst. 
Družstva těchto devíti měst se utkala v plavání, v plážovém volejbalu, florbalu a stolním tenisu. 
Trutnovské se umístilo celkově na 3. místě. 
 
Rozhledna (?) 
 
 Diskuse o stavbě trutnovské rozhledny – zda a na kterém místě se rozhořely naplno. Především 
mezi dvěma návrhy – Lhoták ji navrhuje u Gablenzova pomníku, Jahoda je pro Chmelnici. Ta nabízí 
pohled v jedné ose na radnici a Sněžku, Lhoták argumentuje výhledem na všechny strany. Diskuse, 
byť nabývá na ostrosti, věci samé však jistě prospěje. Rozhledna se postaví jako trvalé zařízení. 
 Krkonošské noviny nabídly své stránky k vyjádření občanům. Shromažďují i otázky  
pro starostu, který se je pokusí zodpovědět. 
 Potřebuje město rozhlednu? „Samozřejmě, že město nestojí ani nepadá s rozhlednou. Problém 
je hlubší. Zaprvé: nápad postavit rozhlednu nevzešel od zastupitelů, radních či úředníků. Je to 
občanská iniciativa, která vznikla spontánně z popudu místního fotografa. Přesto musím přiznat, že se 
mi ta myšlenka líbí. Zadruhé: město nemá až tolik turistických zajímavostí. Tady je možnost propojit 
naučnou stezku 1866 s další atrakcí, která by přilákala podstatně více turistů. Takže to má městu co 
přinést. Zatřetí: nikdy jsem neřekl, že město stavbu rozhledny bude financovat z městské pokladny. 
Bude tu snaha získat peníze z jiných zdrojů. 
 
K znovuotevření letního koupaliště (?) 
 
 Na otázku letošního brzkého léta, kdo může za problémy s koupalištěm? Uvedl starosta 
Adamec:“To se prokáže až u soudu. My uplatňujeme reklamační závady už několikerou sezónu. Letos 
ty opravy přesáhly výrazným způsobem běžný charakter oprav po zimě. Proto není otevřeno. 
Generální dodavatel je povinen zjištěné závady opravit, pak teprve je může rozporovat. Koupaliště 
otevřeme až v době, kdy bude vše opraveno podle našich požadavků.“ 
 
 Absenci letního koupaliště nahrazuje alespoň částečně v horkých dnech začátkem června 
rekreační oblast Dolce. 
 Její autokemp má celoroční provoz – v chatkách se může ubytovat až sto návštěvníků. Místo je 
zde také pro sto karavanů a stany. Letos se tu už objevili (letní počasí je přilákalo) první zahraniční 
návštěvníci, zejména z Nizozemí a Německa. 
 V letních měsících je kapacita kempu zcela zaplněna. Přírodní nádrž s toboganem láká zejména 
vodomily, ale Dolce lákají i rybáře, pro které je vyhrazena vodní nádrž. Rybářský lístek se dá zakoupit 



přímo v recepci. Dolce jsou i vděčným východiskem turistických cest do přírodně krásného okolí, 
hlavně pak do Krkonoš, k nimž je Trutnov uznávanou branou. 
 
Rybářské závody v Pekle 
 
 Lákadlem pro rybáře je blízké Peklo, kde tamější rybářská organizace uspořádala 7. června 
závody. Zúčastnilo se jich 61 rybářů, z toho 5 žen. Celkem bylo uloveno 271 kaprů v celkové délce 
7 543 cm. Vítěz Vladimír Matouš jich chytil 15 o délce 412 cm. 
 
Změny v Osnadu 
 
 O změnách v trutnovské autobusové dopravě rozmlouval začátkem června šéfredaktor 
Krkonošských novin Pavel Cajthaml s obchodním ředitelem Osnada Martinem Bělovským. 
 
 V roce 2004 opustí Osnado dosavadní zázemí u stanice Aral. Přinese to zásadní změnu 
organizace ve společnosti – kromě jiného zefektivnění režijní činnosti podniku. 
 V souvislosti s prodejem areálu garáží získají prostředky, které budou investovány do rozvoje 
společnosti. Ta chce pomoci při stavbě odbavovací haly. Bude to hodně nákladné – bude třeba dalších 
spoluinvestorů. Osnado nepředpokládá, že by prováděné organizační změny měly negativní dopad  
na množství zajišťovaných spojů. 
 Plán obnovy vozového parku v příměstské dopravě se zaměří na omezení režijních nákladů, 
zefektivnění opravárenství a řídící struktury firmy. Změny se určitě nedotknou zajišťovaných spojů. 
 
 V současné době (červen) má Osnado 106 autobusů, z toho 9 pro hromadnou dopravu 
v Trutnově a 2 ve Dvoře Králové, dalších 9 je určeno pro zájezdovou dopravu. Ostatní jsou  
pro linkovou dopravu. Během čtyř let by mělo průměrné stáří vozového parku dosáhnout pěti let. 
Znamená to: každý rok nakupovat deset nových autobusů. 
 Úprava cen jízdného se v nejbližší době nezmění – ceny městské dopravy určuje město,  
u příměstské ji schvaluje kraj. 
 
Organizace nevidomých a slabozrakých 
 
 Organizace nevidomých a slabozrakých připravila na 9. červen Den otevřených dveří v budově 
bývalého OkÚ. Předvedeny tu budou kompenzační pomůcky a práce členů uvedené organizace. 
 
Dálnice 
 
 Sdružení pro výstavbu dálnice D11 – A3 zahájilo další informační kampaň. Připravilo speciální 
nálepky s ústředním nápisem D11 ANO! a s podtitulem Podporujeme výstavbu dálnice. Nálepky jsou 
k dispozici na MěÚ a v Turistickém informačním centru ve Staré radnici. Umístit je nejlépe je na zadní 
sklo auta. Informační kampaň doplňují inzeráty v tisku a v rádiu. 
 Výstavba dálnice D11 je podle většiny odborných studií podmínkou dalšího ekonomického 
rozvoje v kraji. Dálnice je pro region důležitá. A jedině vedená z Poděbrad přes Trutnov do Polska je 
možným řešením integrace do evropského dálničního systému. 
 Hlavním cílem sdružení je snaha o změnu vládního usnesení z roku 1999 o úseku z Jaroměře 
do Trutnova na hranice s Polskem jako rychlostní komunikace. 
 
 
 
 
 
 



Kulturní cena prof. Hybnerovi 
 

                         
 

          
 

        
 
 Dva významné červnové dny vstoupily letos do historie města – 10. a 11. VII. 
 Desátý červen byl dnem, kdy pan Karel Hybner z rukou starosty našeho města  
Mgr. Ivana Adamce oficiálně převzal Kulturní cenu města Trutnova za rok 2002, kterou mu trutnovské 
zastupitelstvo udělilo za významnou činnost spojenou se spoluvytvářením trutnovské městské kroniky, 
a to její obrazové části. 
 Zdaleka ne všechna města se mohou pochlubit takto zaznamenanou pamětí nejrůznějších 
událostí. Trutnovská fotokronika Karla Hybnera dokumentuje zdejší historii už přes úctyhodných  
30 let. 
 Tzv. umístěnka přivedla prof. Hybnera po ukončení studia na matematicko-fyzikální fakultě 
v Praze do řad kantorů trutnovského gymnázia, kde dosud (a stále velmi rád) vyučuje matematiku  
a deskriptivní geometrii. Kolegové z gymnázia jej také přivedli k fotografování, později se stal  



i členem Trutnovského fotoklubu. Prof. Hybnera značně ovlivnilo také přátelství s významným 
trutnovským fotografem Bedřichem Májem, který tehdy pracoval jako předseda fotoklubu. Po jeho 
smrti po něm tuto funkci prof. Hybner převzal a dosud ji vykonává. 
 První fotografie pro trutnovskou kroniku vznikly v roce 1970, kdy profesor Just požádal Karla 
Hybnera o několik obrázků pro oživení kroniky. Dá se říci, že od té doby se oba kolegové účastní 
všech pro město významných akcí společně. Zároveň s psanou kronikou tak ve stejném formátu  
40x50 cm vzniká dokumentární fotokronika. Za jeden rok představuje 140 stran s celkem dvěma tisíci 
sto fotografiemi včetně titulků. 
 Panu Karlu Hybnerovi touto cestou ještě jednou upřímně blahopřejeme a těšíme se na setkání 
s trutnovskou kronikou a fotokronikou ve Staré radnici při letošních Dnech evropského dědictví  
13. a 14. září. 
 
 
Sportovní cena R. Pokornému 
 

           
 

           
 

           
 



 V den následující ve středu 11.6.2003 zavládla v obřadní síni Staré radnice slavnostní 
atmosféra. Uskutečnilo se zde slavnostní předání Sportovních cen a Sportovních ocenění města za rok 
2002, o jejichž udělení rozhodlo zastupitelstvo města takto: 
 Sportovní cenu města Trutnova za rok 2002 získal pan Radek Pokorný, který navzdory svému 
upoutání na invalidní vozík se aktivně věnuje sportu. V roce 2002 získal titul Mistra ČR v curlingu 
jednotlivců, 3. místo na Mistrovství ČR v plavání tělesně postižených a 3. místo v hodu diskem  
na Mezinárodním mistrovství ČR v atletice. 
 
 Sportovní cenu města Trutnova za rok 2002 pro kolektiv získal basketbalový tým žen BK VČE 
LOKO Trutnov SSŽ za zisk 3. místa v I. lize žen v sezóně 2001/02 a za reprezentaci města Trutnova 
v Evropském poháru FIBA, kde trutnovské hráčky porazily družstvo z maďarské Šoproně. 
 
 Sportovní ocenění „Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova z rok 2002“ získalo družstvo 
mužů SKI TEAM OLFIN CAR-VELLA Trutnov za zisk 3. místa na Mistrovství ČR v běhu na lyžích 
ve štafetovém závodě a za další úspěchy. 
 
 Sportovní ocenění „Nejlepší sportovec města Trutnova za rok 2002“ získal pan Aleš Marek  
za 1. místo na Mistrovství světa v Itálii ve sjezdu na divoké vodě v závodu hlídek a za další úspěchy. 
 
 Zastupitelstvo města souhlasilo v letošním roce s výjimkou ze Statutu sportovní ceny  
a sportovních ocenění města Trutnova a udělilo sportovní ocenění „Nejlepší trenér města Trutnova  
za rok 2002“ dvěma kandidátům. 
 První sportovní ocenění „Nejlepší trenér – cvičitel města Trutnova za rok 2002“ získala paní 
Ludmila Jakoubková za svou dlouholetou obětavou práci v tělovýchově. Paní Jakoubková začala své 
aktivity v TJ Loko Trutnov již v roce 1954. Jako cvičitelka vedla různé kategorie cvičenců, dodnes 
vede oddíl zdravotní výchovy pro seniory a pracovala i ve výkonném výboru ZR TV, později ASPV, 
kde byla do roku 2000 hospodářkou. 
 Druhé sportovní ocenění „Nejlepší trenér města Trutnova za rok 2002“ získal pan Pavel Vach 
za dlouholetou obětavou výchovu mladých fotbalistů. S trénováním dorostu začal v roce 1975 a svou 
činnost u dorostu ukončil v roce 1995. Jeho výchovou s úspěchem prošlo nepřeberné množství 
mladých adeptů kopané, čímž se pan Vach výrazně zapsal do sportovních dějin našeho města. 
 I všem výše uvedeným oceněným sportovcům a sportovním kolektivům patří naše srdečná 
gratulace, poděkování a přání mnoha dalších splněných cílů ve sportu i v životě. 
 (Podle záznamu Ing. Veroniky Vášové, ved. odd. pro styk s veřejností v červnových 
Radničních listech.) 
 
Z rozhovoru s nositelem Kulturní ceny 
 
 Z rozhovoru šéfredaktora Pavla Cajthamla s fotokronikářem Karlem Hybnerem: 
 „Kolik snímků ročně pořídíte?“ „Odhaduji to tak zhruba na dva a půl tisíce. Dva tisíce fotek  
za rok se tak objeví v arších fotokroniky. Ale upozorňuji, že to není žádné umění. Spíše dokumentární 
fotografie.“ 
 „Skončí vše, co vyfotíte, v kronice?“ „Je ještě určité množství fotek, které se z mnoha důvodů 
nepovedou nebo jsou nepoužitelné. Ty mi doma vytvoří takový štůsek.. Říkám tomu zbytky za rok ten 
a ten.“ 
 „V čem pozorujete za dlouhá léta fotografování největší změny?“ „Dříve se dělala fotografie 
černobílá, dnes už se běžně pracuje s barevnými snímky. Já jsem za to rád. Odpadly mi tím dlouhé 
zimní noci, které jsem dříve trávil v temné komoře.“ 
 „A co technika, kterou tvoříte?“ „Začínal jsem s werrou. Pak jsem si koupil flexaret a později 
dvouokou jashicu. Potom jsem už přešel na jednooké zrcadlovky. Teď fotím nanikou. Ale už jsem 
zkoušel fotit i na digitální fotograf.“ 



 „Co byste doporučil lidem, kteří chtějí fotit?“ „Ať fotí především život kolem sebe a zejména 
svoji rodinu. To má asi tu největší cenu.“ 
 
Výstava fotokronik 
 
 Trutnovskou kroniku a fotokroniku za uplynulý rok si mohou občané prohlédnout s dotazy 
v rámci programu Dnů evropského dědictví vždy v září po dva dny v prostorách Staré radnice. 
 Ukázky z fotokronik minulých let nabízí ve Staré radnici výstava u příležitosti předání Kulturní 
ceny od 10. do 19. června. 
 
Otevření letního koupaliště 11.6. 
 
 Od 11. června mohou konečně obyvatelé Trutnova využívat – po vleklých opravách – svého 
letního koupaliště. (V jiných městech a obcích regionu mohla koupací sezóna začít  
o 14 dnů dříve, kdyby …) 
 Ještě 10. června se v areálu koupaliště horečně uklízelo a dokončovaly poslední nezbytné 
úpravy. Hodina zahájení provozu byla stanovena ředitelem Tomášem Břeněm na 15,00 hodin, aby  
se ještě stihla ohřát voda na žádoucích asi 210 C. 
 K žádným zvláštním novotám letos na koupališti nedojde. Vstupné zůstává jako loni.  
Za zlevněné vstupné je možné se vykoupat v době od 15 do 18 hodin. Dospělí za 15 Kč, děti  
a důchodci za 10 Kč. 
 Vstupenky v podobě elektronických kartiček z loňského roku zůstávají v platnosti i letos. 
Zakoupit se dají v trafikách, Infocentru a prodejně Vella na Krakonošově náměstí. Předprodej vyloučí 
nepříjemné čekání ve frontě na koupališti. 
 Současně s venkovními vyhřívanými bazény bude k dispozici tobogan, skluzavka, dětský 
koutek, kurt na plážový volejbal, stoly na ping-pong, restaurace a rychlé občerstvení. Na bezpečnost 
koupajících bude dohlížet čtveřice plavčíků. Očekávaná návštěvnost za příznivých dnů se pohybuje 
kolem 1 500 lidí. 
 
Systém tzv. managementu jakosti (seminář) 
 
 Pro bližší seznámení se systémy managementu jakosti a možnostmi státní podpory na jejich 
zavedení uspřádala Regionální hospodářská komora pro malé a střední podnikatele odborný seminář 
11.6. od 9,00 h. na MěÚ. 
 
 
Referendum o vstupu ČR do EU 
 

           
 



           
 
 Dlouho očekávané referendum o přistoupení ČR k Evropské unii nadešlo. O době a místě jeho 
konání byli občané Trutnova včas a podrobně informováni přílohou Radničních listů. Hlasování začne 
13. června ve 14 hodin a skončí ve stejnou dobu 14. června. (13.6. od 14 do 22,00 h., 14.6. od 8,00  
do 14,00 hodin). 
 Většina volebních okrsků v krkonošském regionu se od listopadových voleb prakticky 
nezměnila – jsou jen tři změny v umístění hlasovacích místností. Město samotné má 36 okrsků, dalších 
16 jich tvoří okolní obce, které patří do správního obvodu Trutnova. 
 Informací o volbách bylo dost – v městských novinách, na úřední desce, na webových 
stránkách města, zdůraznil Luboš Rathouský z MěÚ. 
 Hlasovací lístky nedostanou lidé domů, ale každý je obdrží ve volební místnosti po předložení 
občanského průkazu nebo cestovního pasu. 
 I způsob hlasování je od běžných voleb odlišný, snadnější. Lístek obsahuje pouze jednoduchou 
volbu mezi Ano a Ne. Kdo souhlasí se vstupem, napíše křížek do rámečku před kladnou odpovědí, 
odpůrce zakřížkuje rámeček před zápornou odpovědí. 
 
 Volby probíhaly v poklidné atmosféře – v pátek účast kolem 30%, v sobotu kolem 50%. Účast 
bude určitě nadpoloviční. 
 A skutečné výsledky referenda? Pro vstup do EU hlasovala většina občanů. V trutnovském 
okrese se hlasování zúčastnilo 58,4% voličů. Celkově se vyjádřilo pro vstup 74,6% obyvatel. 
 V Trutnově samém byla účast 56,79%. 10 596 obyvatel hlasovalo pro a 3 445 hlasovalo proti 
vstupu do Unie. Dvůr Králové měl účast 56,28%. Vrchlabí 59,42%. Jilemnice 62,53%. Hostinné 
55,25%. Janské Lázně 72,96%. Ryzně 61,26%. Úpice 58,48%. 
 
 Obyvatelé Trutnova a nejbližšího okolí měli možnost sledovat průběh referenda přímo 
v budově městského úřadu, kde byla na obrazovce k dispozici předběžná statistika. 
 První výsledky z jednotlivých obcí trutnovského okresu se ukázaly jen pár minut po uzavření 
volebních místností. Organizačně byly volby zvládnuty velmi dobře. 
 Po sečtení odevzdaných hlasů se předsedové a zapisovatelé jednotlivých volebních komisí 
trutnovského regionu sešli s výsledky v budově městského úřadu, kde je předali pracovnicím Českého 
statistického úřadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beseda s Vladimírem Preclíkem 
 

     
 
 Besedu s významným českým sochařem a malířem Vladimírem Preclíkem o jeho výtvarné 
práci i o jeho životě uspořádali 13. června pracovníci Galerie města Trutnova. Proběhla za účasti 
čtyřiceti návštěvníků, milovníků jeho díla, aby byla logickou součástí rozsáhlé výstavy soch a obrazů 
tohoto autora. Shlédnout ji Trutnované mohou až do 13. července. 
 Zájem o besedu byl veliký. Pro omezený počet míst v podkroví galerie musela být provedena 
zvláštní opatření – místenkové. O ně je třeba se včas přihlásit u pracovnice GMT Aleny Rodrové. 
 Při besedě Vladimír Preclík (do Trutnova se vrátil po 17 letech – v roce 1986 vystavoval 
v Muzeu Podkrkonoší) prozradil, že připravuje další dvě knihy – jedna z nich by měla být románem  
o sochařském sympoziu v Hořicích, které zakládal. Prozradil také, že se odklání od tvorby plastik  
ze železa a opět se vrací ke dřevu. Zajímavě promluvil Preclík i o svém vztahu k Podkrkonoší. 
 
Dětská scéna 2003 
 

           
 

              
 
 Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, pod záštitou a za finančního 
přispění Rady Královéhradeckého kraje a města Trutnova, za finančního přispění Ministerstva školství 



a tělovýchovy ČR uspořádaly Dům kultury Trutnov, Ipos-Artama Praha, Sdružení pro tvořivou 
dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky Damu Praha Dětskou scénu 2003. 
 Ve dnech13.-15. června Celostátní dílna dětských recitátorů a ve dnech 13.-19. června  
32. Celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů. 
 
 Dětská scéna je nejvýznamnější akcí v ČR v oblasti dětského divadla a recitace, dramatické 
výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje nejzdařilejší vystoupení dětských sólových 
recitátorů a představení nejzajímavějších divadelních a recitačních inscenací dětských souborů vybraná 
lektorskými sbory krajských přehlídek. 
 Letos do Trutnova mají přijet např. soubory z Aše, Českého Těšína, Českých Budějovic, 
Děčína, Hradce Králové, Kroměříže, Mostu, Nového Města na Moravě, Ostrova nad Ohří, Prahy  
a Uherského Hradiště. 
 Dětská scéna se v Trutnově skuteční již počtvrté a uvítá několik set návštěvníků. Kromě 
vystoupení recitátorů a souborů nabídne také odborné semináře pro vedoucí dětských kolektivů, tvůrčí 
dílny pro děti, diskusní kluby a besedy. 
 Trutnovské školy i veřejnost mohou navštívit dopolední bloky vystoupení ve dnech 14.-18.6., 
odpolední bloky pouze v případě volné kapacity míst. 
 „Čím je pro dospělé Jiráskův Hronov, tím je pro mladé umělce Dětská scéna,“ charakterizovala 
tuto akci ředitelka trutnovského Domu kultury Zina Rýgrová.  
 Většina účastníků přehlídky je ve věku školáků od 4. do 9. tříd. Pouze u souborů se občas 
objeví o rok či dva starší umělec. „Pokud je však většina členů souboru ve věku do 15 let, vnímáme 
soubor jako dětský.“ 
 Recitace a divadelní vystoupení byla na čtyřech místech Trutnova – v lesnické škole, 
v Národním domě, v kině a divadélku. Besedy a semináře navíc v městském úřadě a na Nivách.  
Při nich se počítalo i s mezinárodní účastí Turků, Řeků, Angličanů a Irů. 
 
 Velmi obsažnou programovou brožuru připravil Dům kultury Trutnov a Ipos-Artama Praha 
nákladem 4 000 kusů. I letošní Dětskou scénu podpořila řada sponzorů. 
 Snad jediným nedostatkem setkání nejlepších dětských recitátorů byla neúčast zástupců 
trutnovského okresu. Současně s dílnou dětských recitátorů probíhala i celostátní přehlídka 
divadelních, loutkářských a recitačních souborů. 
 
Country club Bonanza (9. výročí vzniku 14. června) 
 

             
 



           
 
 U příležitosti 9. výročí vzniku Country clubu Bonanza v Trutnově na Nivách byl připraven  
pro širokou veřejnost bohatý zábavný kulturní program pro mladší, střední i starší generaci. Srdečně je 
k tomu pozval provozovatel Country clubu J. Jůzl – Karas. 
 Kulturní program s názvem Country jízda v Trutnově zahrnoval od 14,00 hodin 14. června: 
 Zahájí ho Trutnovské dívčí – dámské či babské seskupení (jak se komu zlíbí?), Country 
skupina Kocábka – bude hrát k poslechu i tanci na tanečním pódiu až do pozdního večera, vystoupení 
nejmladších účinkujících tanečního souboru z mateřské školy Žižkova ulice se svými country tanečky. 
Překvapením má být Bluesová muzika Jesse Gersenson z USA; večerní program rozjede domovská 
kapela Country band Bonanza s arabskými tanečnicemi, Ohnivé Show – bojovníků s loučema. 
Představí se i Raraši z Kančích hor. 
 Závěrečný program podpoří osobitým projevem Honza Lisák se svou pražskou kapelou Bonita, 
která závěrečnou písní Michala Tučného zakončí letošní oslavy 9. výročí Country clubu Bonanza. 
 Celým odpolednem a večerem bude provázet duo Řetěz (kamarád a muzikant a principál 
divadélka Řešeto) + Karas (pořadatel a zakladatel Country clubu Bonanza). 
 
  

Oslava přijetí do EU (po referendu), kterou uspořádala na Krakonošově náměstí sociální 
demokracie, proběhla za jen velmi malé účasti občanů od 17. hodiny. 
 
Evropská unie (z názoru senátora Adamce) 
 
 
 K problematice Evropské unie se vyjádřil starosta Trutnova. Mimo jiné uvedl: „Evropská unie 
není zdaleka tak ideální. Potýká se s celou řadou vlastních problémů a zdaleka není jisté, jak celý 
proces evropské integrace dopadne. Za klíčový problém považuji možné přijetí evropské ústavy. 
Jednalo by se prakticky o vznik Spojených států evropských, umělého, bruselskými byrokraty 
nadekretovaného federálního superstátu. Potlačení našich národních zájmů zájmy evropskými 
nepovažuji osobně za přijatelné a chci věřit, že nám občanům bude umožněno vyjádřit svou vůli 
v dalším referendu. I přes řadu výhrad považuji členství v EU za užitečné.“ 
 
ZUŠ 
 
 Hodnotný koncert žáků a učitelů ZUŠ v Trutnově se uskutečnil v neděli 15. června 
v arciděkanském kostele Narození Panny Marie. 
 Festivalový orchestr řídil Martin Matyska. Housle – Adéla Mišoňová, František Klazar, Klára 
Šilhavá, Míša Pražáková, Vladimír Holec, Josef Valenta. Viola – Daniel Mejsnar. Violoncello – Lenka 
Jiranová. Kontrabas – Tomáš Katscher. Varhany – Lucie Šancová. Pozouny – Vojtěch Vinopal, Jiří 
Veleba. 
 Flétnový kvartet ZUŠ tvořili Jitka Kresanová, Katka Kilarová, Jitka Vojáčková, Vlasta 
Kundrtová. 
 



ZŠ U letadla 
 
 Po deseti letech plní opět školní zahrada ZŠ U letadla svou funkci. Je využívána žáky 6.-9. tříd 
při výuce (vypěstovaná zelenina slouží školní kuchyni, rozkvetlé květiny plní okrasnou funkci v areálu 
ZŠ). Práce v ní je pro ně i důležitým činitelem při pracovní výchově. Součástí zahrady je rovněž 
zprovozněný skleník (i ten znovu po 10 letech). 
 
Městská policie 
 
 Za posledních tří týdnů (do poloviny června) museli strážníci městské policie 
osmasedmdesátkrát v Trutnově zakročit (rušení nočního klidu po dlouhém vysedávání v hospodách  
za teplého počasí, koupání v kašně na Krakonošově náměstí, odchyt volně pobíhajících psů…). 
 
Parkování pro invalidy 
 
 Osm míst pro parkování invalidních občanů vyhrazuje MP na Krakonošově náměstí. V každém 
jeho rohu budou dvě taková místa. 
 
K rozhledně … 
 
 K rozporům o budoucí trutnovské rozhledně, kde ji postavit, se vyslovil i liberecký odborník  
na rozhledny Jan Nouza: „Město jsem navštívil,“ uvedl v Krkonošských novinách 17. června, „pouze 
jako obyčejný turista, žádnými plošinami jsem se zvedat do výše nezvedal. Prohlédl jsem si přitom obě 
navrhovaná místa.“ 
 Gablenzův vrch je podle něho významnou atrakcí a samotný památník je jednou 
z nejraritnějších vyhlídkových staveb v zemi. Pokud by se tedy měla stavět rozhledna, měla by být  
na jiném místě. Třeba na Chmelnici. 
 Dobré by podle něho bylo rozmístit tyto atraktivní památky kolem města a nesoustřeďovat je 
do jedné lokality. Na Gablenzi už jedna vyhlídka je. 
 Názor, že by Trutnov mohl mít více rozhleden (např i na Zámeckém vrchu) si myslí, že by to 
na škodu věci nebylo … V některých městech Evropy tomu tak je. 
 
Kruhový objezd u Aralu 
 
 Garáže autobusů dopravní společnosti Osnado už v roce 2004 nebudou u benzinky Aral. Místo 
se má proměnit v nové obchodní centrum s parkovištěm pro stovku aut. Součástí změn v této oblasti 
bude i další kruhový objezd ve městě a nová silnice vedoucí podle řeky Úpy k mostu u zimního 
stadionu. 
 Návrh na tuto významnou změnu odsouhlasili již členové ZM 16. června. „Pro nás je zásadní, 
že se oblast povede vyřešit najednou. Tedy dopravní napojení současně se stavbou obchodu,“ uvádí 
starosta Adamec. Firma Lidl zaplatí nejen stavbu vlastního marketu, ale také vybudování parkoviště  
a kruhového objezdu se silnicí až k okraji jejího zařízení. 
 Město bude financovat zbývající část silnice ke Kryblickému mostu, parkoviště pro autobusy  
a zásobovací komunikaci k hotelu Patria. Na Stavbě kruhového objezdu se bude město partificovat 
čtyřmi miliony korun. Celkový předpokládaný podíl města na této akci je asi 10 milionů korun. 
 Pro město je přebudování této části města velmi výhodné a samo by vše patrně nemohlo 
vyřešit. 
 Právě kruhový objezd v těchto místech přinese výrazné zlepšení dopravní situace na křižovatce 
Lomní a Polské ulice. To místo je kritické především pro řidiče vyjíždějící z Kryblice. 
 Přeměna uvedeného místa má být časově velmi rychlá – úplně celá v roce 2004. Kruhový 
objezd se bude stavět za provozu. Město usiluje, aby silniční provoz utrpěl co nejméně. 



 Jedinou věcí, která se zastupitelům podle starosty příliš nezamlouvala, je vzhled samotného 
obchodu. Market má být přízemní budovou s výrazně zabarvenou střechou. O tom se ještě jedná. 
 
Německé umění na Trutnovsku (výstava v MP 19.6.) 
 

         
 
 Za průměrné účasti zájemců byla 19. června otevřena v Muzeu Podkrkonoší výstava Německé 
umění na Trutnovsku. Při vernisáži promluvil Madaj. 
 „K jedněm z opomíjených úkolů problematiky sledování dějin umění zdejšího regionu patří 
bezesporu i poznání uměleckých aktivit jeho německých aktivit. Dosud došlo jen k dílčím pokusům 
tuto problematiku zmapovat – konalo se již několik výstav věnovaných německým autorům.  
Na německé straně rovněž vzniklo několik podobných prací. 
 K zaplnění této mezery by mělo přispět shrnutí poznatků o německém umění vydané formou 
katalogu k výstavám věnujícím se této problematice. Cílem bylo podat na základě všech dostupných 
informací přehled nejvýznamnějších německých umělců působících v širším regionu Trutnovska. 
 
 V širším regionu Trutnovska v období od posledního desetiletí 19. století do konce druhé 
světové války působilo několik desítek umělců, reprezentujících výtvarné cítění německé většiny. 
 Jejich vymezení z původního, lokálně-patriotického českého umění, se projevilo novou, 
mimorakouskou orientací a především výběrem školících středisek – sílilo směřování od vídeňské  
a pražské německé akademie směrem k akademiím v Drážďanech a v Berlíně. 
 Umění německého Trutnovska se tak vydalo vlastní cestou a vytvořilo svébytný okruh tvořený 
různorodým komplexem množstvím i úrovní tvorby. Odlišná byla i kvalita v uměleckém školení – 
německé umění v Trutnově reprezentovali absolventi uměleckých středních škol i akademií v různých 
tehdejších středoevropských kulturních centrech, dále žáci soukromých učitelů, i autodidakti. 
 V rovině umělecké docházelo přirozeně také k částečnému vzájemnému ovlivňování mezi 
uměleckou komunitou českou a německou, s dílčími kulminacemi v politicky příznivějších obdobích. 
Problémy však začínají narůstat od 30. let, kdy tato vzácná komunikace téměř úplně mizí a definitivně 
končí etnickými čistkami v období 1938-45. 
 
 Pro záměr zmapování německého umění v regionu představovalo problém i jeho samotné 
vymezení. Geografické danosti německé části regionu vyloučily použití někdejších i současných 
hranic politicko-správního uspořádání. Tak bylo lepší sledovat hranice působení uměleckých uskupení, 
jak se v průběhu jejich činnosti vytvořily. Jednalo se tedy o oblast mezi působením libereckého  
a kladsko-severomoravského německého kulturního okruhu, o region Trutnovska, Vrchlabska  
a Broumovska. 
 Němečtí umělci prezentovali svoji tvorbu na různých příležitostných výstavách  
ve východočeských městech, a od poloviny dvacátých let i na pravidelných výstavních akcích, jakou 
byly Výstavy východočeských umělců v Trutnově a Broumově, dále Slezský kulturní týden  
ve Vrchlabí a Broumově. Umělci rovněž publikovali své články, oznámení a recenze v německých 
kulturních časopisech, např. v Ostböhmische Heimat a Das Riesengebirge und sein Vorland. 
 



 Na výstavě „Německé umění na Trutnovsku“ jsou zastoupena díla ze sbírek kulturních institucí 
regionu – Krkonošského muzea Vrchlabí, Muzea Podkrkonoší Trutnov, Městského muzea Broumov  
a Galerie města Trutnova. 
 
Německé umění na Trutnovsku (Dana Holá) 
 
 V návaznosti na výstavu Německé umění na Trutnovsku se upřímně vyslovila v Krkonošských 
novinách trutnovská akademická malířka Dana (Dlouhá) Holá. 
 „Se zvědavostí jsem vešla do výstavní síně Muzea Podkrkonoší, kde pokračuje historická 
expozice Německé umění na Trutnovsku. 
 Silným dojmem na mne zapůsobily linoryty z 20. a 30. let 20. století. Jako kdyby byly 
vytvořeny dnes, tak působí moderně a svěže. Plošná stylizace, výtvarná zkratka, ucelené kompozice, 
poměrně hrubé řezy dláta, záměrně zdůrazňující přirozenost materiálu, motivy neotřelé. Originálně 
vidění, bez chtění komerční líbivosti, navíc i hlouběji filosoficky pojaté … Uličky z Vrchlabí nebo 
motivy starého Žacléře dýchají intimní a malebnou poezií všedního dne a jen dobová architektura 
občas prozradí stáří těchto malebných skvostů. 
 Poněkud snad starodávněji působí lepty Pavla Austa (Malá sněžná jáma), ale i tato grafika má 
v sobě mnoho nevšedních prvků, vzácné citlivé poezie i osobitého kresebného rukopisu. Moderně 
působí též olej Z Jelení hory (se Sněžkou v pozadí) od Karla Kostiala. Připomíná mi plošně 
koncipované krajiny s poněkud potlačenou perspektivou. Autor Benno Dokuty vytvořil podle svého 
linorytu též zajímavý olej – Kostelní ulička ve Vrchlabí. Zasněžené střechy domů jsou zde stylizovány 
výtvarně úsporně, zároveň i dekorativně, navíc v souladu s postavičkami jakoby čapkovského typu 
před kostelem. 
 Ze starších děl je zde část známého cyklu obrazů malovaných podle předloh z různých epoch 
pro město Trutnov Ignatzem Fiedlerem v 19. století. Zajímavé je vidět v rozmezí stalet trutnovské 
náměstí. Na obraze z období sedmileté války (1754-61) jsou téměř všechny domy na náměstí dřevěné. 
A to dřevo i celé tyto domy jsou velmi krásné! Náměstí vypadá jako z pohádky, až neskutečně 
malebně. Struktura dřeva je zde namalována s velkým malířským citem, nejen řemeslně dokonale. 
 Dále mne upoutal jeden z nejstarších obrázků (kolem poloviny 19. století) – Přádelna lnu 
v Dolním Lánově (Seifert). Působí klasicistně, malovaný technikou lavírované kresby. Tehdy bylo 
zvykem používat kvůli přesnému zobrazení velmi malé štětečky, takže obrázek vypadá spíše jako 
kresba tužkou. Až zcela zblízka nás překvapí náročná vodová technika lavírování tuší. A přitom důraz 
na detaily zde nenarušuje celkovou vyváženou kompozici ani atmosféru a náladu přírody, obklopující 
budovu továrny. Ta působí spíše poeticky než technicky průmyslově. 
 Pochopitelně mě na této výstavě zaujal známý německý sochař Schwantner, zejména jeho 
sousoší ze dřeva Smrt a lékař, velice expresivní, působivé a přes všechnu až tragickou dramatičnost  
i poeticky groteskní.“ 
 
Stávka lékařů 19.6. jen symbolická 
 
 Protestní akce lékařů proti chaotickým poměrům ve zdravotnictví má svou odezvu  
i v Trutnově. V oblastní nemocnici je zaměstnáno na 80 lékařů, z toho jich je 55 organizováno 
v Lékařském odborovém klubu (LOK). 
 Nemocnice se stávky centrálně nezúčastní – pokud se někdo připojí, bráněno mu nebude. 
„Omezení provozu se v nemocnici rozhodně neprojeví,“ uvedl předseda LOK David Pech. Lékaři, 
kteří se ke stávkujícím připojí, si předem obvolali pacienty. „Podle mého názoru stávka nemá žádný 
efekt, je to pouze projev s Asociací samostatných odborů. Pro nás je důležitá kolektivní smlouva 
s přechodem na akciovou společnost a zaplacení dluhů zdravotních pojišťoven. 
 
 
 
 



Buddhismus v každodenním životě 
 
 Na 19.6. připravila Společnost Diamantové cesty v Kulturním klubu Nivy přednášku Jakuba 
Kadlece, dlouholetého žáka lamy Ole Nydahla, „Buddhismus v každodenním životě.“ Cílem Budhova 
učení (žil před 2 500 lety) je přinést štěstí a utrpení odstranit. 
 
20. výročí ZŠ V Domcích 
 

             
 

             
 
 U příležitosti 20. výročí otevření ZŠ V Domcích se uskutečnil 20. a 21. června Den otevřených 
dveří. Pozváni byli kromě veřejnosti i všichni bývalí zaměstnanci a absolventi školy. Součástí jubilea 
je dokumentace z historie školy, ukázky její práce a doprovodný program s filmem. 
 
Evropský svátek hudby (21.6.) 
 

      
 



     
 
 Jak proběhl Evropský svátek hudby v Trutnově 21. června? Ve třech lokalitách se představila 
významná hudební seskupení. V městském parku ženský pěvecký sbor Chorea Corcontica (od 14,00 
hodin), u krytého bazénu skupina Haas band (od 15,00 hodin) a H-Quintet (od 17,00 hodin). 
 Také ve středu města na Krakonošově náměstí bude hudebně živo. Od 16,00 hodin tu vystoupí 
kapela Ostaš, od 17,00 hodin Tarakan a od 18,00 hodin Brilien. 
 
Taneční akademie 24. a 25.6. 
 

           
 

           
 
 Úspěch první Trutnovské taneční akademie v Národním domě v loňském roce, která 
představila pestrou taneční mozaiku činnosti trutnovských tanečních souborů a vyvolala velký zájem 
škol a veřejnosti, vedl k jejímu letošnímu pokračování ve dnech 24. a 25. června. Jejími pořadateli byli 
Bene Dance Art Team a Dům kultury. 
 Účast byla kvantitativně a kvalitativně bohatá – více než stovka tanečníků ve 13 souborech. 
Vystoupení se pro zájem opakovala – často dvě dopolední pro mládež, odpolední pro veřejnost. 
„Někteří mladí tanečníci, kteří účinkují ve dvou souborech, tak vystoupili během dvou dnů až 
dvanáctkrát. To je velmi slušný fyzický výkon,“ uvedl Walter Elschek, junior z pořádajícího Bene 
Dance Art Team Trutnov. 



 V programu nechyběly ani latinsko-americké tance, country styl nebo moderní taneční kreace 
typu Ice Protection. 
 
Letní pogo festival na Bojišti 
 
 Festivalová hudební sezóna začíná letos v Trutnově dříve než obvykle. Punk se po roční 
přestávce vrací na Bojiště. Poslední červnové dny zde budou patřit Summer Pogo Festu, kde mají 
vystoupit legendární kapely G.B.H. a Red Abrt. Zahájení je plánováno na 27. června odpoledne, 
předpokládaný konec je v nedělních ranních hodinách. 
 Jídlo (i pro vegetariány) a pití je pro návštěvníky zajištěno přímo v areálu, stejně jako 
stanování, prodej hudebních nosičů, triček, časopisů. Cena vstupenky v předprodeji 390 Kč, na místě 
450 Kč. 
 Festivalová hudební sezóna má být letos velmi pestrá. Po punkovém úvodu je připravována 
tvrdá metalová sprcha Obscene festu. Na třetí víkend v srpnu již tradičně připadne Open Air Music 
Festival. 
 
Dílo Jaroslava Hofmana (70 let od narození) 
 
 Sedmdesátiny významné trutnovské osobnosti Jaroslava Hofmana zaslouženě připomněl  
ve svém článku v Krkonošských novinách 26. června trutnovský publicista a novinář Josef Farský. 
 „Zpráva o léčiteli z Batňovic, takový je název historiografické studie Jaroslava Hofmana. 
Vydalo ji nakladatelství Poznání v Olomouci v říjnu roku 2000. V následujícím roce 2001 vydal pak 
životopisnou knihu „Svítání v duši“ od Břetislava Kafky. Bylo to ukončení celého projektu reedice 
tohoto červenokosteleckého autora. 
 Věhlas obou osobností daleko přesáhl hranice východočeského regionu. Jaroslav Hofman 
osobně poznal rodáka z Batňovic – jak sám připomíná – v roce 1988. Ihned požádal Josefa Prouzu  
o rozhovor pro svou knihu o východočeských léčitelích. Připravoval ji pod názvem Záhady 
podvědomí. 
 Titul Zpráva o léčiteli z Batňovic in memoriam Josefu Prouzovi pak vznikl i díky pochopení 
PhDr. Oldřicha Janečka, rodáka z Úpice. Mezitím – napovídá letos právě sedmdesátiletý Jaroslav 
Hofman, narozený dne 30. června 1933 v Třebechovicích pod Erebem, upravil a zredigoval tři knihy 
Břetislava Kafky. První je nazvána Nové základy experimentální psychologie, druhá Kultura rozumu  
a vůle a třetí Parapsychologie. Úpravu i redakci zahrnuje autor Jaroslav Hofman pod pojem své 
reedice, tentokrát sestavené v souborné vydání Kafkova díla. Budoucí léčitel Josef Prouza se narodil 
v pondělí 17. prosince 1904, údajně ve stodole, kde matka právě pracovala. Novorozenec tak posílil 
rodinu už známou léčitelskou tradicí z otcovy i matčiny strany. Faktografie uvádí, že chlapec chtěl být 
lékařem, čehož se mu však nedostalo. Jen nesmírné úsilí a snaha jej zařadila nakonec aspoň mezi 
úspěšné léčitele. A to i přesto, že byl – jak uvádí letošní jubilant a v současné době oslavenec, 
sedmdesátník Jaroslav Hofman – šestkrát uvězněn za nepovolené léčení. 
 Z knihy si vyberme do této stručné poznámky ještě alespoň zmínku pro Josefovo zaměření 
charakteristické – o horoskopech. První horoskop pro Josefa Proudu zpracoval MUDr. Antonín Čapek, 
otec spisovatelů bratří Čapků, který tehdy ordinoval v Malých Svatoňovicích a následně v Úpici. 
Avšak dost historie. 
 Sedmdesátiletý Jaroslav Hofman, bydlící v Trutnově, nezahálí ani dnes. Pracuje na drobnějších 
publikačních článcích, týkajících se vlastní tvorby minulých let. Zejména se zaměřuje na přibližování 
malířského díla pavlovického občana Josefa Vika, dlouholetého předního grafika trutnovského 
národního podniku Kara, známého mezi veřejností půvabnými obrázky z Havlovic i jiných míst 
Podkrkonoší, z nichž některé patří mezi ilustrace Hofmanovy knihy.“ 
 
Z nemocnic budou akciové společnosti 
 
 Koncem června zveřejnil tisk zprávu, že nemocnice, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký 
kraj, se změní v akciové společnosti. 



 Nový model podle krajských radních přinese úsporu provozních nákladů. „Transformace 
zprůhlední hospodaření nemocnic a umožní srovnání jednotlivých zařízení.“ Krajští zastupitelé už 
schválili zřizovací listiny společnosti i složení představenstev a dozorčích rad. 
 Hradecký kraj je po Plzeňském teprve druhý v zemi, který se k tomuto kroku rozhodl. Změna 
proběhne letos na podzim a nové akciové společnosti bude řídit holding. Valnou hromadu akc. 
společnosti budou tvořit krajští zastupitelé. 
 Kraj do akciové společnosti vloží movitý majetek nemocnic, budovy jim pronajme. Holding 
podle krajských úředníků zajistí kvalitní zdravotní péči v celém regionu a zároveň ji zefektivní. 
Holding bude vykonávat pro nemocnice společné činnosti. Bude i silným partnerem pro vyjednávání 
s pojišťovnami, odbory či dodavateli léků. Nemocnice ušetří i při nákupu materiálu a techniky a získají 
srovnatelné špičkové zařízení. 
 Mezi nemocnicemi, které v kraji budou tvořit holding, je i trutnovská oblastní nemocnice. 
 
Údržba památek 
 
 Koncem června znovu zazářily sochařské výtvory na Krakonošově náměstí čistotou. 
Přičiněním pracovníků Technických služeb byla provedena čistou pitnou vodou jejich očista od špíny, 
mechu a holubího trusu. 
 
Rekonstrukce ZŠ U letadla 
 
 Už před ukončením školního roku se dozvěděli žáci ZŠ U letadla, že v září nastoupí za určitých 
změn – výuka bude začínat v 9,00 hodin (dosud v 8,30). Děje se tak kvůli rozsáhlé rekonstrukci školy 
– projde opravou v hodnotě 170 milionů korun – začalo se již budováním nové střechy. Zlepší se ale  
i celé školní prostředí budovy z roku 1929. Kromě kompletní modernizace počítá se i s vytvořením 
odborných učeben, s vybudováním moderní tělocvičny a kuchyně s jídelnou. 
 Získaných třiceti minut s pozdějším zahájením výuky využití stavebníci na provádění hrubých 
stavebních prací. „Nechceme, aby výuka utrpěla kvůli rekonstrukci. Práce, které neomezí klid 
v hodinách, budou dělníci provádět přes den. Ty ostatní jen v době, kdy žáci nebudou mít vyučování,“ 
zdůraznil ředitel školy Paták. 
 Obavy některých rodičů, zda děti nebudou ráno před výukou půl hodiny bez dozoru, vyvrátilo 
vedení školy sdělením, že před vyučováním bude otevřena školní družina. 
 Modernizace školy si už doslova vynutilo její dlouholeté trvání. 
 
Vzpomínková akce 27.6.1866 
 
 Vzpomínková akce, připomínající tragické válečné události v Trutnově a jeho okolí 27. června 
1866, se stala v našem městě už jeho tradicí. Proběhne vždy za početné účasti trutnovských občanům, 
kteří se zájmem, velcí-malí, sledují program těchto oslav. 
 Hlavním iniciátorem a pořadatelem této akce je Klub vojenské historie Trutnova za plné 
podpory města Trutnova a Domu kultury Trutnov. 
 Jaký byl letošní program tradiční vzpomínkové akce, s nímž byli obyvatelé Trutnova 
v Radničních listech včas informováni. 
 Muzeum Podkrkonoší: 9,00-sraz uniformovaných jednotek a hostů před budovou muzea. 
V 10,00-prohlídka stálé expozice bitvy u Trutnova. V 10,45-nástup a odchod zúčastněných 
historických jednotek. 
 
 Kakonošovo náměstí: 10,00-promenádní koncert dechové hudby Krakonoška. 11,00-pochod  
a představení jednotek, projev k historickému významu a tradicím 137. výročí bitvy, přesun jednotek 
k pamětní desce s datem 27.6.1866 (natírání číslic černou barvou na znamení smutku, čestné salvy, 
odchod k památníku gen. Gablenze na vrch Šibeník). 
 



 Vrch Šibeník (památník gen .Gablenze): 12,30 příchod a řazení jednotek, pietní akt a čestné 
salvy, oběd a kamarádské posezení historických jednotek, historické objekty na naučné stezce 1866 
přístupné od 13,00 (památník gen. Gablenze, Janská kaple). 
 
Z projevu starosty města 
 
 Z projevu starosty Trutnova Mgr. Ivana Adamce: „Po nástupu Bismarcka do úřadu pruského 
ministerského předsedy roku 1862 se ukázalo, že pruská politika směřuje k rozuzlení sporu o vliv 
habsburské a hohenzolernské dynastie v Německu. Habsburkové měli sice formálně vyšší postavení 
z titulu říšskoněmeckých císařů, Rakousko však bylo vnitřně oslabeno především dezintegračními 
postoji Čechů, Italů, haličských Poláků a Maďarů. Bismarckovi se navíc podařilo zajistit si neutralitu 
Francie a Ruska, čímž bylo Rakousko oslabeno i mezinárodně. 
 Náznaky budoucí války se na severovýchodě Čech daly tušit již v prvních měsících roku 1866. 
Do josefovské pevnosti byla dovezena děla, ve všech obcích na Trutnovsku se pořizovaly seznamy 
koní a vozů, do Poříčí a Dolního Starého Města se přesunuli Windischgrätzovi dragouni, neustále 
přibývalo incidentů na hranicích a do vnitrozemí začali prchat obyvatelé příhraničních obcí. 
 Pruská armáda vnikla v druhé polovině června do Čech třemi proudy v prostoru Liberec – 
Hradec Králové. Nejsevernější proud tvořen I. pruským armádním sborem pod velením gen. Pěchoty 
von Bonina vyrazil 27. června ve čtyři hodiny ráno ve dvou proudech z Libavy a Schönberka. Obě 
kolony se měly spojit v Poříčí a společně zaútočit na Trutnov. Již během tohoto postupu došlo 
k prvním střetům s rakouskými dragouny a v Poříčí u bývalé továrny Aloise Haase padl první 
rakouský voják. Část jednotek Prusů bez větších obtíží překonala barikádu na Špitálském mostě  
a v 10 hodin vstoupila na trutnovské náměstí. Starosta JUDr. Hieronymus Roth a několik členů 
městského zastupitelstva očekávali příchod pruského vojska. Na otázku, je-li ve městě rakouské 
vojsko, starosta odpověděl, že poslední rakouští dragouni opustili město před hodinou. 
 Pruští vojáci se tedy bezstarostně pustili do rekvírování. Nejprve navštívili hostince, zvláště prý 
v hotelu U zlého koně (dnešní Varšava) bylo velmi živo a hlučno. Později pamětníci vzpomínají: 
„jeden pruský pluk táhl za druhým do města, ba i jedna vojenská hudba hrajíc pochod Radeckého 
přibyla na náměstí, kdež vojáci pruští stavěli pušky do kozelce a po městě se rozcházeli.“ 
 Rakušané, kteří zaujali postavení na Šibeníku, Janském vrchu a Chmelnici, se však mezitím 
nepozorovaně dostali postranními uličkami do města a s podporou dělostřelectva nepříjemně 
překvapili hodující Prusy. 
 Pamětníci popisují situaci takto: „V městě samém nastala té chvíle hrozná vřava. S pokřikem 
„Jsme zrazeni“ chápali se Prušáci rozdivočeni svých zbraní a ničíce vše, co jim do rukou padlo, drali 
se do domů proti jižním výšinám stojícím, odkudž z oken i ze střech jali se pálit na rakouské vojsko.“ 
 Prusové se domnívali, že byli trutnovskými občany zrádně vlákáni do města, kde jim byla 
připravena léčka. Někteří měšťané byli navíc obviněni, že z domů a z kostelní věže stříleli na pruské 
vojáky a lili na ně z oken vřelý olej a vodu. Starosta a další 18 měšťanů bylo obviněno z napomáhání 
Rakušanům, a na místě, kde dnes stojíme, byli ztýráni, spoutáni a pěšky eskortováni do hlohovské 
pevnosti. Na své cestě se setkali s krajně nepřátelským chováním pruského obyvatelstva, které bylo 
pod vlivem vymyšlených novinových zpráv, podle kterých např. jeden z eskortovaných – hostinský  
od Bílého koně Antonín Stark prý zastřelil 16 mužů z pruské vojenské kapely. Eskortovaní měšťané 
museli z Trutnova odejít bez rozloučení a do poloviny července nemohli ani dát rodinám zprávu  
o svém osudu. 
 
 Vraťme se ale nyní do Trutnova 27. června. Asi o půl jedenácté se rozhořely boje o trutnovské 
výšiny, část rakouských vojsk se však po počátečním úspěchu pustila do několika nerozvážných akcí 
bez patřičného kryté dělostřelectvem a po posílení pruských vojsk došlo v poledne k nejprudším bojům 
v okolí a uvnitř Janské kaple. Bojem o Janský vrch, po kterém rakouská vojska musela ustoupit až 
k Novému Rokytníku, skončila první fáze bitvy o Trutnov. Po té se Prusové vrhli do vinných sklepů  
ve městě a pokračovali v hodování. 
 



 Kolem 15. hodiny se znovu rozhořely boje (neméně krvavé) o trutnovské výšiny. Rakušanům 
ale dorazily posily a začali poněkud lépe využívat podpory dělostřelectva. Pruské velení naopak začalo 
dělat stále větší a větší chyby. Večer po šesté hodině se rakouské armádě podařilo vrch s kaplí sv. Jana 
dobýt. Definitivně pak bitva o Trutnov skončila s příchodem noci – asi o půl desáté. Později se 
ukázalo, že bitva o Trutnov byla jedinou bitvou této války, kdy rakouská vojska porazila vojska 
pruská. Válka pak pokračovala ještě do konce srpna a skončila katastrofální porážkou habsburské 
monarchie. Rakousko pak bylo nuceno postoupit Itálii Benátsko, Prusku Holštýnsko a Prusko 
nastoupilo cestu k sjednocení Německa. 
 
 Po bitvě u Trutnova místní obyvatelstvo ještě několik dnů pohřbívalo stovky padlých vojáků  
a ještě několik týdnů poté umírali v provizorních lazaretech vojáci na následky zranění. Někteří leželi 
přímo na náměstí v podloubí – lazarety vznikaly v radnici, na poště, ve školách a v továrnách. 
Nemocní vojáci byli často umístěni v naprosto nevyhovujících podmínkách. A tak se brzy rozšířila 
cholera a tyfus, které řádily ve městě po čtyři týdny. Mnoho zraněných také zahynulo při požáru 
Faltysovy továrny, přeměněné na lazaret a zajatecký tábor. 
 
 Prusové neodpustili Trutnovu svou prohru. Město bylo drancováno a zatíženo dávkami, které 
jen velmi těžko plnilo. Až 15. září se mohli do Trutnova vrátit násilně odvlečený starosta a jeho 
druhové. Na památku dramatických událostí byl tehdy na tomto místě zasazen kámen natírán černě,  
ve výročí slavného návratu bíle. 
 Toto místo, kde se dnes scházíme, je tedy připomenutím nejen slavné bitvy, ale i bezpráví  
na trutnovských občanech, ke kterému došlo před 137 lety v roce 1866.“ 
 
Fotosloupek Krkonošských novin 
 
 Malý fotoseriál nabídl z oslav redaktor Krkonošských novin Jan Braun 28. června – na prvním 
snímku zachycuje vojáky s vlajkou klubu, na druhém dělostřelecká jednotka láduje dělo před 
výstřelem, na třetím dokazuje, že o vojenskou historii mají zájem i malí – jeden z nich hrdě u děla. 
 
Vzpomínkové oslavy 1866 
 
 Hrst zajímavostí ze vzpomínkových oslav 1866: V čele průvodu od muzea k náměstí šla 
pěchota ve světlých uniformách, dále polní myslivci, dělostřelecké a jízdní jednotky. (Uniforma  
pro jednoho vojáka a replika zbraně přijde v průměru na 30 až 35 tisíc korun.) Střelivo, černý střelný 
prach a roznětky si členové historické jednotky obstarávají sami. 
 Průvodu vévodil prapor trutnovského Klubu vojenské historie. „Každý rok chceme lidem 
ukázat jakousi oslavu jediného rakouského vítězství v bitvě s pruskými vojáky,“ zdůraznil hejtman 
historické jednotky pěšího císařského pluku Karel Ježek. 
 Členové KVH si už získali mezi občany Trutnova své renomé. Dnes už na dřívější posměšky 
některých lidí pozapomněli. „Když šel ještě před lety některý z našich členů po městě v uniformě, lidé 
se mu smáli. Dnes už nám naopak tleskají a chválí naše aktivity.“ 
 
Den řemesel 28.6. 
 
 Sobotní den 28.6. patřil v trutnovském muzeu řemeslům, i když jejich někdejší „zlaté dno“ 
vývojem mnohdy zrezavělo. Byli tu košíkáři, kovotepci, kováři, ale krajkářky a paličkováčky. 
 „Naším záměrem bylo vhodně doplnit otevřenou expozici. Tu každoročně při vzpomínce  
na prusko-rakouskou válku z roku 1866 navštěvuje hodně zájemců,“ připomněla ředitelka MP Milada 
Ryšánková. Pobyt v muzeu zpestřilo i nabízené občerstvení – kozí sýr z kozí farmy Skramlíkových 
z Kohoutova. 
 Řemeslo paličkování ochotně předváděly Helena Mačiová a Jaroslava Raabensteinová.  
A nenechávají si tuto titěrnou a trpělivost vyžadující práci, um, zdaleka jen pro sebe – předávají své 
„řemeslo“ dospělým i dětem ze škol. 



 
MUDr. Anna Dlouhá 
 
 Koncem června ukončila svou činnost ambulance interního oddělení v budově bývalé 
trutnovské polikliniky. Obětavě ji po léta vedla MUDr. Anna Dlouhá, někdejší primářka interny 
nemocnice. 
 
„Dvoračka“ 
 
 Koncem června byl znovu zprovozněn oblíbený výletní hostinec Dvoračka v Nových Dvorech. 
Nový majitel nabízí staročeskou kuchyni a řadu specialit. K dispozici je letní terasa, dětské hřiště, 
příjemné posezení. 
 
Hospodářská výstava (příprava) 
 
 Červnové Radniční listy oznámily, že ve dnech 2.-4. října 2003 připravuje regionální 
hospodářská komora ve spolupráci s městem a pod jeho oficiální záštitou významnou akci  

1. hospodářská výstava Krkonoše, která by měla podpořit firmy, podnikatele, hospodářský  
a společenský rozvoj oblasti. 
 
Bruslení v létě 
 
 Bruslení v letním parnu letos poprvé nabízí zimní stadion v časech, zveřejněných v Radničních 
listech. 
 
Lékárny (pohotovost) 
 
 Rozpis lékárenských pohotovostních služeb o sobotách, nedělích a svátcích na  
1. pololetí roku 2003 zveřejnily Radniční listy v červnu. Službu (střídavě) mají lékárny Na Horské,  
U Anděla Strážce, U Zlaté hvězdy. 
 
Matriční události 
 
 V červnu se v Trutnově narodilo 55 dětí, z toho bylo 23 trutnovských (14 chlapců a 9 děvčat). 
V Trutnově zemřelo celkem 43 lidí, z toho bylo 22 našich spoluobčanů (12 mužů a 10 žen). Uzavřeno 
bylo 39 sňatků. Členky komise navštívily při životních jubileích 21 našich spoluobčanů. 
 
Nezaměstnanost v červnu 
 
 Mírný pokles počtu nezaměstnaných zaznamenal v červnu v trutnovském okrese. Bez práce  
je tu 5 254 lidí (8,53%). Nepatrné zlepšení údajů si ředitel trutnovského úřadu práce vysvětluje 
pokračováním mírného oživení ekonomiky. A také větším počtem zaměstnaných na veřejně 
prospěšných pracích (loni v červnu 50, letos 71). 
 V červnu se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo v okrese 535 občanů. Do práce 
nastoupilo 468 osob, z evidence vyřazeno 158 uchazečů o práci. Míra nezaměstnanosti se oproti 
květnu snížila z 8,65 na 8,53%. 
 Počet volných míst na Trutnovsku klesl na 642 – jedno volné místo připadne na 8 lidé bez 
práce. Problém sehnat místo mají především ženy – bez práce jich je 2 680, počet volných míst pro ně 
nepřekročil stovku (91). 
 Hmotné zabezpečení vyplácel úřad práce v červnu 1 880 uchazečům o práci (36% z celkového 
počtu). Výše průměrného příspěvku v nezaměstnanosti činila 3 302 korun. (Méně bere  
730 nezaměstnaných = 39%, částku od 3 500 do 5 500 Kč dostává 510 lidí bez místa = 27%, vyšší 
podporu než 6 500 Kč 94 osob = 5%). Příspěvek v maximální výši 10 250 Kč bere 10 osob = 0,5%). 



 Od počátku vyplatil už trutnovský úřad práce na hmotném zabezpečení 41 milionů 113 tisíc 
korun. 
 Ve městě Trutnov dosahovala nezaměstnanost 9,40% (v Úpici 10,87%, v Žacléři 14,56%). 
 
 



Kulturní nabídka RL na léto 
 
 Kam v Trutnově v létě za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti nabídly v červnovém 
vydání Radniční listy. 
Dům kultury Trutnov: 
5.7. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí v 9,30 hodin. Další pak 11.7. na témže 
místě v 15,30 hodin. 
24.8. Malý a velký železný pes. Pořádá Hafoland – psí salón a Dům kultury v Dolcích od 11,00 hodin. 
29.8. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově nám. V 15,30 hodin. 
 
Galerie města Trutnova: 
Do 13.7. Vladimír Preclík, sochař a malíř. 
23.7.-27.8. Milan Lhoták: Fotografie z Grónska. Jan Skořepa: Obrazy z Afriky. Tvorba výtvarníka, 
žáka Zd. Buriána. Vernisáž 22.7. 
 
Ostatní pořadatelé: 
3.-25.7. Václav Macháň – Obrazy (krajiny, zátiší, postavy, kytice). Vernisáž 2.7. v Galerii Lada  
na Horské. 
22.-24.8. Svět květin. XXVI. Ročník výstavy. Pořadatel: Zákl. organizace ČZS Trutnov 2  
ve spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi. Horní Staré Město – škola a hřiště. 
 
Letní program v Country clubu Bonanza: Každý čtvrtek v červenci a srpnu s výjimkou 3. a 7.VIII. 
hraje k tanci a poslechu country skupina Bonanza (v uvedené dny skupina Jarní vánek z Trutnova).  
16. srpna: Přehlídka místních a regionálních kapel folk, country a bluesgras – „Velký folkový rachot.“ 
 
K problému dálnice 
 
 Starosta Trutnova, senátor a předseda Sdružení pro výstavbu dálnice D11 a A3 uvítal snahu 
krajských politiků pomoci při změně vládního usnesení. „Dálnice musí být definována po celém svém 
území, nesmí končit někde v polích u Jaroměře. Dálnice, která se nenapojuje na další dálnici, nemá 
význam. Je třeba, aby vedla až k hranicím s Polskem, a byla tak dálnicí do Evropy.“ 
 A peníze na dálnici? „Podle mého názoru je ve světě přetlak investic. Je tu řada možností, jak 
získat peníze, mimo jiné také půjčkou z Evropské banky nebo vydáním dluhopisů. Nikde není řečeno, 
že stavbu musí platit ČR. Rychlost stavby také může ovlivnit podíl soukromého kapitálu. Pak věřím, 
že bude dálnice hotová dřív, než když se bude čekat na státní peníze.“ 
 „Když D11 přes Trutnov nepovede, tak rozvoj regionu bude výrazně pomalejší,“ zdůraznil 
Mgr. Adamec. 
 
Úřední doba o prázdninách 
 
 V prázdninových měsících platí v Trutnově úřední doba pondělí a středa od 8 do 17 hodin, 
úterý a čtvrtek od 8 do 11 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planý poplach 
 

                       
 
 Na půl druhé hodiny nechala 2.7. policie vyklidit objekt městského úřadu. Anonymně bylo 
úřadu sděleno umístění bomby v budově. Šlo však o planý poplach – přivolaní specialisté žádnou 
výbušninu nenašli. 
 
 Firmy a podnikatelé, kteří mají zájem vystavovat na 1. hospodářské výstavě Krkonoše,  
se mohou už nyní přihlásit na regionální hospodářské komoře. 
 
Klub seniorů 9.7. 
 
 Náhradní schůzi připravil na 9.7. trutnovský Klub seniorů. Minulý týden schůze v budově MěÚ 
odpadla pro údajné uložení bomby v ní. 
 Jako hosté mají přijít mezi seniory zástupci lehkoatletického oddílu TJ Lokomotiva Trutnov, 
dále trutnovská místostarostka ing. Horynová. Původní program rozšíří beseda se zástupci 
ochotnického souboru Vratislava Barvy ze Lhoty u Trutnova. 
 
Lhotecké divadlo 
 
 Bilance činnosti tohoto souboru těší. Za necelý uplynulý divadelní rok (od září 2002) zhlédlo 
jeho představení už na 1 900 spokojených diváků. 
 
Pevnost u Odolova 
 
 Díky vojenským amatérským nadšencům ožila opravená pevnůstka T-S26 v lese u Odolova, 
která byla součástí pevnostního opevnění čs. hranice ve východních Krkonoších. Letos už přilákala 
sem (spolu s malou výstavkou o čs. opevněních) na 500 zájemců. 
 Oprava pěchotního srubu trvala Davidu Benešovi a jeho třem kamarádům čtyři roky – vyčištění 
celého objektu, likvidace černé skládky odpadků, terénní úpravy, osazení obou maket kulometných 
střílen pro dvojče těžkých kulometů, obstarání naftového agregátu. 
 Do srubu se mělo vejít 29 vojáků. Stavba, která měla mít 15 místností však nebyla dokončena – 
do října 1938 dostavěna jen část. 
 V červenci a srpnu je tu otevřeno každou sobotu a neděli od 9 do 17,30 h. 
 Mimo sezónu je návštěvní doba pevnůstky vždy poslední víkend v měsíci, v případě zájmu je 
možná telefonická domluva s provozovatelem (telefon 607 946 032). 
 Rekonstrukce bunkru obohatila v Trutnově další památku (kromě Stachelbergu) na tragické 
období našich dějin konce 30. let minulého století. 



 
 
 Od počátku července je na Krakonošově náměstí nově vyznačeno osm parkovacích míst  
pro invalidy. 
 Dopravní situace v centru města se vylepšuje, např. i tím, že po obvodu náměstí žlutá čára 
nařizuje zákaz zastavení. 
 „Místa určená pro invalidy jsme nechali zřídit proto, aby i zdravotně postižení občané měli 
možnost přijet autem do středu města a vyřídit zde nezbytné záležitosti,“ sdělil ředitel městské policie 
Karel Povr. 
 
Hudební festival Obscene Extreme 2003 
 

             
 

             
 
 Nejvýznamnější festival extrémních hudebních stylů v ČR Obscéne Extreme 2003  
se uskutečnil 13. července již popáté. 
 „Do přírodního areálu Bojiště se sjeli příznivci grind core, brutal death metalu a obdobných 
forem nejen z tuzemska, ale také z Německa, Slovenska, Polska, Velké Británie. Akce začala už 
v předvečer (Intro Show Metal DJ Dejvy a Tomas), samotný hudební program odstartovala kapela 
Space to beány, jedna z nastupující generace českého extrémního undergroundu. 
 Úspěšnost festivalu, prověřená velmi dobrou návštěvností v uplynulých čtyřech letech, 
umožnila pořadatelům přivézt letos do Trutnova také kapely světového významu. Především americká 
formace Maca bre, jejíž lyrika se zabývá problematikou masových vrahů, patří v extrémních 
hudebních kruzích k dlouholetým stálicím. Celkem se na pódiu vystřídalo téměř pěr desítek domácích 
i zahraničních kapel – i z Itálie, Kolumbie, Irska a Švédska. 
 Letošní Obscéne Extreme byl věnován vzpomínce na kytaristu a hlavního tvůrce kolumbijské 
skupiny Purulent, který počátkem června zahynul při tragické autonehodě při návratu kapely 
z německého festivalu „Fuck the Commerce.“ (Z článku v Krkonošských novinách.) 
 
 
 



Letní koupaliště (problémy) 
 
 Sezónu letního koupaliště poznamenává zatím nedobře i rozmanitost počasí. Skluz v termínu 
otevření (vleklost oprav) dělá starosti provozovateli. V pronájmu má koupaliště od roku 2000. Asi dvě 
třetiny provozních nákladů hradí ze vstupného a přes dotaci ze strany města se jeví letošní sezóna jako 
ztrátová. Bazén je trvale vyhřívaný na 260 C – výdaje na energii rostou. Denně je na koupališti 
zaměstnáno sedm osob. Náklady provozu jen málo kryje občasný pronájem na hudební produkce. 
Nepomáhá příliš ani zisk z nápojového a hudebního automatu. 
 Návštěvnost pro nepřízeň počasí je slabá – mnohého odradilo uzavřené koupaliště v době veder 
začátkem června. Ředitel sportovních zařízení TJ Loko Tomáš Břeň však věří, že příští týdny situaci 
zlepší. 
 
Klub vozíčkářů 
 
 Klub vozíčkářů bude mít své zázemí na faře Církve československé husitské. Zastupitelé města 
uvolnili sto tisíc korun na vybudování bezbariérového přístupu – dokončen má být koncem roku. Bude 
vytvořenou nakloněnou nájezdovou plošinou podobnou té před MěÚ. (Potřebné prostory dává 
k dispozici farář Tomáš Karel.) 
 Klub se zatím scházel v ZŠ Komenského. Iniciátorem zajištění stabilního zázemí pro vozíčkáře 
je člen klubu Jan Roček – jde především o shánění potřebných financí. 
 Klub vozíčkářů si vede přes značné osobní a finanční starosti velmi dobře. Projevuje značnou 
aktivitu organizovanou návštěvou různých kulturních a sportovních akcí. 
 
Opravy komunikací 
 
 Trutnovští silničáři provádějí nyní klasickou denní údržbu – obnovu příkopů, výspravy 
asfaltových povrchů, obnovování dopravních značek (řada jich je, žel, rozkrádána). Pracovníci 
Technických služeb zajišťují výměnu povrchů některých chodníků. 
 Obnova poškozených míst je však i letos limitována finančními možnostmi. TS plánují letos 
nové povrchy v Benešově ulici za Karou, u trutnovské nemocnice a v Břečtejnské ulici u Hypernovy. 
 
Tomáš Skuhravý 
 

     
 
 V novém sportovním baru Bomber v Bowling clubu v Pasáži proběhne 15. července 
autogramiáda a předání cen nejlepším jedenácti tipérům za účasti legendárního fotbalového 
reprezentanta Tomáše Skuhravého. Nový klub mu patří. 
 Oblíbená soutěž účastníků Tip ligy čtenářů Krkonošských novin se těší velké účasti. „Akce se 
mi velmi líbila, měla správnou sportovní atmosféru, a to je moc dobře. Jsem rád, že jsem mohl předat 
ceny, kterých zajistil váš deník opravdu požehnaně, a věřím, že po podzimu se ve sportovním baru 
Bomber opět sejdeme,“ uvedl Tomáš Skuhravý. 
 Vyhlášení vítězů soutěže obohatil film z Mistrovství světa 1990. 
 



Krakonošova kašna 
 
 V posledních týdnech již několikrát opravovaná Krakonošova kašna snad se už dočkala 
definitivního vyřešení díky Technickým službám. (Voda utíkala spárami mezi jednotlivými žulovými 
díly). 
 
Teplofikace – Jiráskovo náměstí 
 
 Jiráskovo náměstí nabízelo v letních měsících velmi nezvyklý pohled. V jeho jihozápadní části 
probíhá rozsáhlá rekonstrukce teplovodního vedení. Jedná se o sekundární rozvod, jehož majitelem  
a tím i investorem je město. 
 Plánovaná rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Nejprve je na řadě výměna  
na Jiráskově náměstí, potom v přilehlých ulicích. Celkový rozsah je daný okruhem vedení  
od výměníku. Opravovaná větev končí ulicí Libušina, družstevním domem na rohu Libušinky  
a ul. V. Nováka. 
 Podle sdělení vedoucího odboru rozvoje města by měla být první etapa prací ukončena  
do konce července, druhá do konce září. 
 Obyvatelé této části Trutnova pocítí podle ing. France probíhající rekonstrukci minimálně, 
krátkodobě zhoršené možnosti parkování. Odpojení teplé vody rovněž minimální, nejspíše jednodenní. 
Každý vchod domů bude odstaven zvlášť a informace budou sdělovány s předstihem. 
 Rozpočet probíhající rekonstrukce dosahuje asi šesti milionů. Tato akce však byla už nutná.  
Při odkrytí rozvodů se zjistilo, že části vedení jsou v katastrofálním stavu – voda se ztrácela  
ve velkém. Nyní budou po opravě tepelné ztráty minimalizovány. Nová izolace potrubí by měla svou 
kvalitou zajistit bezztrátový provoz. (Přístup do samoobsluhy, do gymnázia a některých domů 
znemožněn není.) 
 
Pomoc bližnímu (městská policie, zaměstnanci ČD) 
 
 „Zní to jako příběh všedního dne,“ uvádí svůj článek v Krkonošských novinách jejich 
šéfredaktor Pavel Cajthaml. „Třiatřicetiletý Michal Šulc z Kostelce nad Orlicí zůstal v sobotu 19.7. 
večer sám na trutnovském vlakovém nádraží. Na tom by nebylo nic tak zvláštního. Jenže Michal je 
nevidomý, navíc do Trutnova přijel poprvé. 
 Na nádraží na něj měl čekat člověk, který si ho vyzvedne a postará se o něj. To se však nestalo. 
„Zavolal mi v sobotu večer, asi ve čtvrt na deset. Nevěděl, co má dělat. Byl sám ve městě, které 
neznal,“ popsala Ivana Korečková z obecně prospěšné společnosti Tyfo centrum. Šmíd patří mezi 
klienty Tyfo centra. Korečkovou kontaktoval snahou o pomoc. 
 Pracovnice společnosti proto ihned zareagovala a telefonicky požádala o pomoc trutnovskou 
městskou policii. „Ve spolupráci se zaměstnanci drah se dotyčnému podařilo sehnat nocleh v nádražní 
ubytovně,“ potvrdil šéf městské policie Karel Povr. 
 Strážníci a lidé z drah se o nevidomého Michala postarali i v neděli ráno. „Odvedli ho na vlak, 
dráhy navíc zjistily bezpečné přestupy nevidomého na další spoje.“ 
 Lidé z hradeckého Tyfocentra si přístup trutnovských policistů a pracovníků drah pochvalovali. 
„Něco takového se sice stane málokdy, o to cennější však je, že lidé v Trutnově nevidomému 
pomohli.“ 
 
Středisko čes-něm. porozumění 
 
 Středisko česko-německého porozumění připravilo od 20.7. v přízemí MěÚ humanitární akci – 
prodej oděvů, prádla, obuvi ze sbírky, kterou provedli zdejší rodáci žijící v Německu. Je to již desátá 
akce střediska. 
 
 



Bruslení i v létě 
 
 I v horkých letních měsících je v Trutnově možno bruslit. Program veřejného bruslení 
zveřejnilo vedení zimního stadionu na červenec a srpen od 22.7. Je to možné čtyřikrát týdně. Možnost 
zabruslit si i v plavkách je reálná – v blízkosti hokejové haly je letní koupaliště. 
 Provozovatelem obou zařízení je TJ Loko. Pět centimetrů silnou vrstvu ledu poprvé vyzkouší 
předtím pardubičtí extraligoví hokejisté – v Trutnově jsou na třináctidenním předsezónním 
soustředění. 
 Veřejnost bude led využívat spíše v odpoledních a večerních hodinách. Led v dobré kvalitě by 
se měl udržet i při venkovní teplotě + 350 C. 
 Provoz haly tím bude ale finančně náročnější. K úhradě by mohly přispět koncerty, výstavy, 
prodejní a reklamní akce v zimním stadiónu. 
 
Výstava obrazů Jana Skořepy (GMT) 
 

     
 
 Na výstavu obrazů Jana Skořepy (domorodci, zvířata, moře) a fotografií Milana Lhotáka 
(Grónsko) pozvala Galerie města Trutnova od 22. července. 
 K dílu malíře Jana Skořepy promluvil při vernisáži Dr. Josef Sůva z Hradce Králové. 
 „Pozvání jsem přijal bez rozpaků a rád Vážím si Skořepova zájmu o výtvarné umění a také 
toho, co v minulosti dělat pro jeho popularizaci v době, kdy zastával funkci vedoucího galerie Zdeňka 
Buriána v zoologické zahradě ve Dvoře Králové.. Měl jsem tehdy možnost s ním a s ing. Josefem 
Vágnerem na této věci spolupracovat. Svou práci dělal velmi zodpovědně a s plným nasazením. 
 Také vlastní malířská tvorba Jana Skořepy čeká na spravedlivé ocenění. Po smrti Zdeňka 
Buriana je prakticky jediným umělcem u nás, který se zabývá, řečeno s trochou nadsázky, vědeckou 
malbou. Jeho obrazy jsou z větší části inspirovány tématikou, které se u nás kromě několika ilustrátorů 
nikdo nevěnuje. Podstatou jeho malířského díla jsou africké motivy, téma poněkud nevšední, zvláštní  
a zajímavé, zejména pro středoevropana. 
 Jan Skořepa byl po řadu let blízkým spolupracovníkem ing. Vagnera a reagoval na jeho studijní 
cesty po různých zemích Afriky. Zážitky a dojmy z nich se staly pro oba velkou zkušeností a inspirací 
– pro Vagnera literární, pro Skořepu výtvarnou. Afrika, která se, bohužel, jako jiné části světa nemůže 
ubránit lidské surovosti, znamená pro Skořepu mnoho i dnes. Je to jeho velké a dosud neuzavřené 
téma. Rád se sem i dnes vrací, objevuje a nalézá zde nové motivy, zajímá ho život zdejších 
domorodců, jejich tradice a zvyky, maluje ohrožené druhy zvířat pohybujících se ve volné přírodě. 
Afrika ho okouzluje svou původností a exotikou. 
 Černý kontinent utužuje a regeneruje především jeho lásku k přírodě, posiluje jeho tvůrčí 
vědomí a schopnosti. Vím, s jakým obdivem sledoval Josef Vagner malířskou tvorbu Jana Skořepy. 
Velmi mu imponovalo, že za jeho expedice pracuje člověk, který umí malovat, jeho malířské zaujatosti 
a práce si velmi vážil. Kolik zahraničních výprav cestujících do nitra Afriky se tím mohlo pochlubit? 
Žádná! 
 Malíř Jan Skořepa studoval soukromě malbu u Zdeňka Buriana v Praze, vynikajícího umělce  



a charismatické osobnosti evropské malby. Bal to nejlepší průprava, jakou mohl získat. Také Zdeněk 
Burian si Skořepovy práce vysoce cenil, v Skořepovi dokonce viděl svého následovníka  
a pokračovatele. Myslím, že se ani moc nemýlil. 
 Skořepovo malířské dílo není uzavřené, bude se nepochybně dále rozvíjet a zdokonalovat, je 
posvěcené upřímností a láskou, není to dílo tendenční. V tom také spočívá jeho hodnota, trvalá 
hodnota a význam. Pokud vím, že dnes se zajímají některá renomovaná evropská muzea a národopisné 
expozice o Skořepovy obrazy. Je to jasný důkaz jejich vyhraněnosti obsahové a jejich kvality. 
Trutnovská výstava by měla tento fakt také potvrdit.“ 
 
Z výstavy Milana Lhotáka 
 
 Fotografie z Grónska zachycují jedinečnou scenérii severského prostředí. „Člověk se dostane 
k pevninskému ledovci a vidí ty ohromné masy ledu. To je zážitek, který se ani nedá popsat slovy,“ 
uvádí Milan Lhoták v rozhovoru pro referát v krkonošských novinách z 22. července. 
 V úvodní části jeho výstavy zaujmou především snímky ledovce. „Tak krásný zážitek se ani 
nedá popsat slovy. Ten nekonečný ledovec, ohromné masy ledu, dunění a praskání, když se kusy 
dolamují. A jestli je lidem teplo, tak při pohledu na ty ledovce se zchladí.“ 
 Kromě grónské krajiny je na Lhotákových fotografiích zachycen i život tamějších lidí. 
Nechybějí záběry z místního tržiště, obřad přijímání do protestantské církve, záběry z eskymáckého 
prodeje ryb. 
 V Grónsku tvoří většinu z šedesáti tisíc obyvatel právě Eskymáci. Po celé generace nebyli 
zvyklí na alkohol, jejich tělesný organismus se podnes nedovede s pitím vypořádat. „Jejich těla prostě 
ten alkohol neumí odbourat. Takže si dají pár piv a trvá jim třeba dva dny, než se z toho dostanou.“ 
 Do Grónska kromě alkoholu dorazily všechny civilizační neduhy, především kouření, mobilní 
telefony, auta. 
 V Grónsku byl fotograf Lhoták již předloni, i loni. A vydat se tam chce znovu – tamní prostředí 
ho velmi zaujalo. 
 
 Hudební zarámování uvedených výstav obstarali Martin Kučera a Martin Halíř hrou na fujary  
a pastevecké píšťaly. 
 V prvních dnech expozice byl v galerii vystaven i zajímavý dvojportrét Jana Skořepy s jeho 
učitelem Zdeňkem Burianem, jehož je věhlasný český malíř autorem. 
 
Radek Hanykovics 
 
 Čeští pašeráci Radek Hanykovics a Emil Novotný, kteří jsou ve thajském vězení za převážení 
drogy, čekají netrpělivě na rozhodnutí thajské transferové komise o možnostech převezení do ČR. 
Mělo by to být v průběhu léta. Jednání thajské i naší strany probíhají celkem bez komplikací. Základní 
podmínka odsedět alespoň čtyři roky v Thajsku byla splněna. 
 Převoz nebude nijak levný a vězni ho musí uhradit – zaplatit paušál sto tisíc korun.  
O případném zkrácení vysokých trestů po návratu je možné mluvit až po odpykání dvou třetin trestu. 
Původní rozsudek 50 let byl v Thajsku Hanykovicsovi snížen na polovinu. Délku českého věznění by 
mohla snížit jen prezidentská amnestie. 
 
Městská policie 
 
 Obavy z možného snížení početního stavu Policie ČR podle trutnovského starosty jen upevňují 
jeho názor na významnost městské policie. Ta postupně přebírá i část činnosti P ČR. 
 Pokud by došlo ke snižování počtu českých policistů, bude muset trutnovská radnice navýšit 
stav svých strážníků. „Naším zájmem je bezpečnost a pořádek v ulicích města Trutnova. Pokud to 
nezajistí stát, musíme se o to pokusit vlastními silami. Většina zastupitelů je pro, otázkou však je stav 
peněz v městské pokladně.“ 



 Město svou policii všemožně podporuje. Od 22. července má svou oktávii. Je to Škoda Octavia 
combi pohonem všech čtyř kol, vybavené dieselovým motorem. Městské zastupitelstvo uvolnilo na její 
zakoupení 400 000 Kč. Ve spolupráci s firmou Autostyl dostala MP už čtvrtý automobil. Novinkou 
nového auta jsou reflexní folie na bocích vozu. Ty jsou nápadné především za snížené viditelnosti- 
svítí a upozorňují tak na policejní vozidlo. 
 
Přestavba býv. porodnice a gynekologie Na Struze 
 
 Budovy bývalé porodnice v ulici Na Struze prodělávají zásadní obměnu. Trutnovská projekční 
kancelář ATIP odkoupila oba objekty od Fondu národního majetku a zahájila rozsáhlou rekonstrukci. 
 Budova (původní vila) Gansova sanatoria za sto let své stavby příliš zastarala. Byla už natolik 
zdevastovaná, že bylo třeba vyměnit veškeré instalace. Nejnáročnější bylo odizolování stavby  
od mokrého podloží. Po vyčištění interiéru od vestaveb pro potřeby bývalé gynekologie, má opravená 
vila nabýt původní podobu. 
 Při obnově kamenné zdi kolem celého areálu bylo třeba pokácet zdravé vzrostlé stromy. Jejich 
kořenový systém zasahoval statiku objektů a narušoval základy i opěrné zdi okolo. Po dokončení prací 
dojde k výsadbě nových stromů, které budou vyhovovat z pohledu krajinářské architektury. 
 Starší z budov (vila) by měla být upravena do konce prázdnin, novější objekt bývalé porodnice 
bude pronajímán ke komerčním účelům. 
 
Zrušení hrobových míst 
 
 25.7. oznámila správa hřbitova na obvyklém místě před smuteční obřadní síní na dobu šesti 
týdnů seznam hrobových míst určených ke zrušení z důvodu neplacení nájemného. (Bližší dojednání 
se hřbit. správou.) 
 
 
Cesta podzemím městského parku 
 

                    
 



                                      
 

Velmi zajímavou reportáž redaktora Pavla Cajthamla z podzemí městského parku přinesly 
Krkonošské noviny 26. července 

„Nabídka k prohlídce podzemních chodeb pod městským parkem zněla lákavě: „Přijďte. Je 
zajímavé to vidět,“ zvali mě k neobvyklé reportáži studenti, kteří chodby pod parkem čistí. Nemohu 
odmítnout. 

Na doporučení jednoho z nadšenců v trutnovském podzemí se oblékám do montérek  
a gumových holínek. A pro jistotu beru sebou kolegu, trutnovského fotografa Milana Lhotáka. 

Zatímco vchod do podzemí vypadá obyčejně, uvnitř mě překvapují skutečně neobyčejné 
zážitky. Sestup po zhruba šestimetrovém kolmém žebříku je pro mne prvním důkazem toho, že 
podzemí se laické veřejnosti zřejmě zpřístupnit nepodaří. Záměr některých Trutnovanů ukázat chodby 
lidem určitě padne. Druhým záporem je charakter chodeb. Tady je sotva metr široká, strop prakticky 
ani nedosahuje výšky dvou metrů. „Můžeme jít, ale pozor na hlavu,“ říká „průvodce“ Jan Nešněra. 

Vyrážíme k prvnímu cíli. Asi po třiceti metrech narážíme na místo, kde čistá voda vtéká  
do potrubí. „To slouží jako přívod vody z pramenišť nad parkem do kašny na Krakonošově náměstí,“ 
hlásí student Nešněra. Nacházíme se v místě, kde na povrchu sídlí České lesy. S kolegou Lhotákem  
se pouštíme do fotografování. Jde to těžko. Strop je nízký. Fotíme tedy v předklonu. I náš průvodce 
pózuje v neobvyklé pozici. 

Cesta dál je neprobádaná. Víme však, že vede dál k místním pramenům vody. My se vracíme 
několik metrů zpět a otáčíme se směrem k lesnické škole. Po několika krocích ve vodě míjíme slepou, 
asi dvacet metrů dlouhou chodbu. Je vytesaná ve skále, ale nedokončená. 
 Táhne se parkem zhruba od velkého schodiště směrem k bustě U. Horna. Naším cílem je hlavní 
chodba vedoucí Na Struhu. 
 Podmínky pro chůzi v podzemí se rychle mění. Zhruba deset metrů cesty je strop vyšší než  
dva metry. Narovnávám si záda. Nad hlavou si všímám malých krápníčků, které dodávají cestě  
pod městským parkem punc malého dobrodružství. Nastává změna. Chodba se výrazně snižuje, navíc 
je potřeba překonávat další překážky. Schody a menší zídku, v jednom místě je třeba přeskočit  
pod vodou schovanou propadlinu. Ve stejném místě nám na hlavu crčí proudy vody. Čistá rozhodně 
není, zápach nasvědčuje, že jde zřejmě o vodu z jiného kanálu. Přesto fotíme další zajímavé místo. 
Všímáme si čtyř různých stylů, kterými byla chodba budována či upravována. Není divu, vždyť se v ní 
pracovalo od 16. století. 
 Po dalších nahrbeně ušlých metrech to vzdávám. Nemám sílu, vracím se zpátky. „Seš měkkej,“ 
huláká na mě Milan Lhoták a sám přitom odhodlaně míří vpřed. 
 Konečně jsme zase na povrchu. V městském parku si rovnám záda. Oceňuji studenty, že 
v rámci brigády dokáží v takovém prostředí ještě pracovat. Z podzemí už vytahali přes tunu 
páchnoucího bahna. „Brodíme se vodou, bahno taháme v kbelících. Jinak to nejde,“ říká Tomáš 
Vondryska, druhý ze studentů na brigádě. 
 Po chvíli čekání se z podzemní chodby vrací i Milan Lhoták. Je nadšený, byl až u lesnické 
školy. Došel prý až k místu, kde už se chodbou nemohl protáhnout. Chodba se tam totiž zúžila  
do kanalizace o rozměrech 70x70 cm. Ta vede podél silnice Na Struze. Potrubí s vodou pro kašnu však 
odbočuje ještě na území městského parku. 
 



 „Je úžasný, co naši předci dokázali vybudovat,“ hlásí Milan ještě ze žebříku ve vchodě  
do podzemí. Shodujeme se, že největší zajímavostí je styl, jakým v minulosti lidé vybudovali 
podzemní chodby. A taky to množství vody, o kterém nikdo přesně neví, kolik a kam vlastně teče. Ani 
čtveřice studentů – brigádníků – Tomáš Vondryska, Ondřej Műhl, Jan Nešněra a Jan Sedlák.  
Pod městským parkem pracují už sedm dní. Podle odhadu tam budou ještě čistit podzemí minimálně tři 
dny. „Léta se tu nepracovalo. Prováděly se jen většinou nejnutnější opravy. Přitom před rokem 1945 
Trutnované čistili chodbu čtyřikrát do roka,“ uvádí Vlastimil Grof z odboru rozvoje města. 
 
Vandalství 
 
 Veřejný příslib poskytnout odměnu za dopadení pachatelů zveřejnily v červenci  
(i v srpnu) Krkonošské noviny a Radniční listy. 
 „Město Trutnov se zavazuje poskytnout odměnu ve výši 10 000 Kč osobě, která poskytne jemu 
nebo Policii ČR informace přímo vedoucí k dopadení a usvědčení pachatelů činu, který způsobil škodu 
na majetku města. 
 Tento neznámý pachatel v noci z 19. na 20.7. 2003 vsypal prací prostředek do vodní nádrže 
s fontánou uprostřed kruhového objezdu před obchodním domem Hypernova v Trutnově. Způsobil tak 
městu Trutnovu škodu přesahující pět tisíc korun českých. Škoda představuje náklady na výjezd 
Městské policie Trutnov, výjezd Technických služeb, s.r.o., zastavení fontány v den pracovního klidu, 
vypouštění, čištění, tlakové mytí, napouštění a chemickou údržbu, vodné a stočné a poškození 
květinové výsadby v okolí fontány saponátovými přípravky. 
 Odměna bude vyplacena osobě, která jako první poskytne uvedené informace, a to do 30 dnů 
od právní moci rozsudku, kterým byl pachatel uznán vinným z uvedeného trestného činu. Poskytne-li 
informace současně několik osob, rozdělí se odměna mezi ně rovným dílem. 
 Tento veřejný příslib je učiněn v souladu s usnesením rady města č.2003-864/14, kterým RM 
schválila záměr učinit a zveřejnit veřejný příslib a poskytnout odměnu. 
       Mgr. Ivan Adamec, starosta města 
 
Poškození nádrže s fontánou u Hypernovy 
 
 Podle starosty to asi dělá někdo místní, kdo chce město poškodit. Mladí lidé, účastníci 
hudebních festivalů, nemají většinou úmysl tyto nádrže poškodit. Chtějí se v nich jen vykoupat –  
jsou-li však při tom chyceni, bude je to stát mnohem víc než je cena vstupenky na koupaliště. 
 Radnice spoléhá na to, že odměna bude motivovat svědky pachatelova činu k výpovědi  
na městském úřadě nebo na policii. „Vím, že vypsání odměny asi není zrovna férový prostředek jak 
najít pachatele. Na druhé straně si musíme přiznat, že ani vysypání pracího prostředku do fontány není 
férové.“ 
 
Nový denní bar v Horské 
 
 Pěší zóna na Horské dozná dalšího zlepšení. V místě bývalých zeleninových stánků a 
vietnamských obchodníků již stojí nový stylově vhodný objekt. Jde o uzavřený celodřevěný altán jako 
občerstvovací středisko. Bude provozován jako nápojový bar. Tvoří ho dva mezikruhy – hosté budou 
sedět po obvodu vnitřního, který je zároveň obslužným pultem. 
 Také okolí nového objektu projde změnami – sadová úprava, lavičky. Bar, který je prosklený  
a vytápěný, bude mít celoroční provoz. V parním létě se mohou okna vymontovat a vytvořit tak 
příjemné venkovní posezení. 
 
Vojenská historie (Voletiny) 
 
 Koncem července našli zájemci o vojenskou historii z Trutnova části německého stihacího 
letounu Messerschmitt Bf 109 v lesích ve Voletinách. „Máme kulomet ráže třináct milimetrů, dvě 
hlavy válců motoru, zbytek setrvačníku, munici a některé obvodové části letadla,“ uvedl 



v krkonošských novinách Jan Nešněra, jeden ze skupiny patnácti nadšenců. Nepovedlo se však najít 
celý motor, se kterým se počítalo pro expozici muzea ve Stachelbergu. 
 Německé letadlo spadlo ve Voletinách 5. března 1944 v 8 hodin ráno. Příčinou byla zřejmě 
porucha motoru. Polit stačil ještě vyskočit. Messerschmitt se zřítil asi z výšky 2 km a zřejmě hořel už 
za pádu. 
 Jedním z prvních hledačů, který se o stihačku zajímal, je jednapadesátiletý Josef Friedberg, 
který po letadle pátral už několik let na základě informací místního zubaře. 
 
 Stihačka německé armády nebyla na Trutnovsku jediným hledaným a nalezeným letadlem. Jde 
např. o pozůstatky válečného dopravního letadla Junkers Ju 52 z úpatí Sněžky. 
 
Klub seniorů 
 
 Na schůzi 30.7. připravil Klub seniorů rozsáhlý program. Pozvání přijal Martin Černý, zástupce 
pardubické firmy (úprava samoobsluhy pod poštou), Jaroslav Prouza, ředitel Ústavu sociální péče 
v Hajnici (rekonstrukce bývalého kojeneckého ústavu na Žižkově ul.), Jaromír Hejzlar, okresní ředitel 
Sdružení léčeben a ozdravoven. 
 Do programu chce zahrnout předseda KS Miroslav Šafařík i výstavbu supermarketu Lidl, 
výstavbu Domu s pečovatelskou službou a Domů důchodců v areálu Humlova dvora. 
 
Galerie Lada – výstava Václava Macháně  
 
 Do 25. července (od 3.7.) možno shlédnout v galerii Lada výstavu obrazů Václava Macháně. 
Patří mezi nejvýznamnější tvůrce východočeského regionu, původem z Malé Čermné nad Orlicí. Svůj 
život i dílo je spojeno s krajinou podhůří Orlických hor a Polabí. 
 
Nezaměstnanost v červenci 
 
 Více lidí bez práce, ale současně i vyšší počet volných míst charakterizují měsíc červenec, 
v němž se znovu zvýšila míra nezaměstnanosti. Řady nezaměstnaných rozšiřují absolventi škol.  
Bez práce bylo 5 448 lidí (o 197 více než v červnu). Nově se do registru úřadu práce přihlásilo  
699 osob. Do zaměstnání nastoupilo 352 uchazečů. „Proti stejnému období loni bylo v letošním 
červenci v evidenci o dvě stě uchazečů více a míra nezaměstnanosti byla vyšší o 0,3%,“ uvedl ředitel 
úřadu práce Zdeněk Šmíd. 
 Počet volných míst na Trutnovsku stoupl na 681 – na jedno volné místo statisticky připadlo  
8 lidí bez práce. Problém sehnat práci mají především ženy – bez místa je jich 2 811 (počet volných 
míst pro ně jen 108). Počet evidovaných uchazeček na jedno volné místo klesl na 26. 
 Míra nezaměstnanosti se zvýšila i v samotném Trutnově. Činí 9,57%. 
 
Matriční události v červenci 
 
 V červenci se v Trutnově narodilo 59 dětí, z toho bylo 21 trutnovských (12 chlapců a 9 děvčat). 
Zemřelo tu celkem 30 osob, z toho 19 našich spoluobčanů (13 mužů a 6 žen). 
 Uzavřeno bylo 23 sňatků. Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních 
jubileích 23 spoluobčanů. 
 
Most k životu 
 
 I v letních měsících pokračuje v obecně prospěšné činnosti Most k životu zajímavý a užitečný 
projekt Šance. Jsou to kurzy zaučení v osmi oborech – truhlář, zedník, číšník, šička, prodavač, pekař, 
kuchař a cukrář. Určeny jsou dlouhodobě nezaměstnaným. Klienty do kurzů posílá a hradí úřad práce. 
Na závěr kurzů skládají absolventi odbornou zkoušku. „Největší radost máme, když podnik, ve kterém 



se náš klient školí, zaučoval, mu přímo nabídne pracovní smlouvu,“ oceňuje význam kurzů lektorka 
Mostu k životu Andrea Zvolánková. 
 
KVH 
 
 Trutnovský Klub vojenské historie pokračuje i o prázdninách ve své záslužné osvětové 
činnosti. Jeho členové předvádějí v dobových uniformách mimo jiné střelbu z historických zbraní  
a svým průvodcovstvím obohacují znalosti návštěvníků při jejich cestě naučnou stezkou po stopách 
války 1866 v městském parku. 
 V dřevěném altánu na vrcholu Šibeníku se nabízí turistům nejen příjemné posezení, ale i pěkná 
vyhlídka na Trutnov a Krkonoše. 
 



Návštěvnost koupaliště 
 
 První horké srpnové dny přivedly trutnovské letní koupaliště do stavu obležení. Počet 
návštěvníků denně převyšoval tisícovku. Občas i dvojnásobně. 
 Letní koupaliště se netěší jen oblibě obyvatel města a okolí. Častými návštěvníky tu jsou  
i zahraniční hosté, mezi nimiž převládají Poláci, Němci a Holanďané. 
 
„Chráněné domovy“ 
 
 Budova bývalého kojeneckého ústavu na Žižkově ulici prodělává v současné době velké 
rekonstrukční změny. Vznikají tu tzv. Chráněné domovy. 
 Jejich projekt připravil nejméně postiženým klientům Ústav sociální péče v Hajnici. Mají to být 
jakési obdoby domova. Byty jsou připravovány pro komunitu šesti lidí. Společná je kuchyňka, 
společenská místnost a sociální zařízení. Soukromí najdou obyvatelé ve svých pokojích, kde budou 
bydlet po jednom nebo po dvou. O údržbu bytu, úklid a vaření se budou starat sami. Oproti životu 
v ústavu budou tu mít možnost využívat volný čas podle svého uvážení. Budou si moci vybrat  
i zaměstnání formou obecně prospěšných prací. 
 Klienti tu budou ve třech skupinách. Tu „nejlehčí“ bude pouze navštěvovat asistent, v dalších 
dvou budou umístěni pacienti sice více postižení, ale natolik samostatní, že např. zvládnou běžný 
nákup a chod domácnosti. „Největším přínosem je další posun osobnosti. U nás nemají možnost dál 
rozvíjet své schopnosti a přiblížit se k normálnímu životu,“ uvedl ředitel ústavu Jaroslav Prouza. 
 Mimo chráněné domovy bude v přízemí objektu denní stacionář. Přestavba budovy začala 
v prosinci loňského roku. Potíže (prodleva ve financování rekonstrukce) vznikly při převodu 
zřizovatele z okresního na krajský úřad. 
 Na nový pobyt v upravovaném prostředí si klienti navykají už nyní. V Hajnici mají pro několik 
skupin vytvořenou obdobu společných bytů. „Měli jsme trochu obavy z reakce budoucích sousedů.  
Při rozhovoru s obyvateli okolních domů jsem ale našel obrovské pochopení.“ 
 Přesto život ve městě přinese chovancům řadu změn a postup dál bude korigovat praxe. Vcelku 
se ale chovanci do prostředí nového domova v Trutnově těší. 
 
Výstava koláží v Galerii Lada 
 

           
 
 Slavnostní vernisáž výstavy koláží Marie Bílkové v Galerii Lada na Horské ulici uvedla 
majitelka galerie Lada Kastelová. Ve svém úvodním projevu ocenila především „autoři dynamický 
vývoj s neuvěřitelným množstvím nápadů zpracovaných a realizovaných do nejmenších podrobností  
a detailů.“ 
 Vystavená kolekce koláží (druh tohoto umění se rozšiřuje) je průřezem díla Marie Bílkové. 
Výstava potrvá do 27. srpna. 
 
 



Krakonoška 
 
 Městská dechová hudba Krakonoška získala v posledních pěti desetiletích své jméno, renomé, 
nejen v Trutnově, ale i v hudebním světě v ČR i v cizině. 
 Rozsáhlou informaci o Krakonošce přinesly Krkonošské noviny 6. srpna. 
 Název Krakonoška se datuje od roku 1967. Historie městské dechové hudby ale sahá až  
do roku 1946. Tehdy vznikl pouze malý kavárenský soubor. Základ samotného dechového orchestru 
byl položen v roce 1956. 
 Krakonošku úvodem článku představuje v rozhovoru s Krkonošskými novinami vedoucí 
souboru a hráč na trubku Augustin Kraus, který v Krakonoše působí od roku 1977. Soubor má dnes  
35 stálých členů a 5 čestných členů. Kulturní život Trutnova bez této kapely si lze dnes už těžko 
představit. Za rok 1996 se dočkala Krakonoška významného ocenění. Byla jí udělena Kulturní cena 
města Trutnova. 
 
Letní bruslení 
 
 Na letní bruslení přicházelo začátkem srpna na zimní stadion v úterý a čtvrtek průměrně stovka 
i více zájemců.  
(V sezóně se zúčastní veřejného bruslení v průměru dvě stě lidí.) 
 
Výtvarný salón král. věnných měst 
 
 Na IV. Salónu královských věnných měst ve Dvoře Králové nad Labem reprezentuje 
trutnovský region zajímavými a umělecky hodnotnými řezbářskými pracemi Bohumil Sokol. 
 
Anketa k provozu městské knihovny 
 
 Některé poznatky z prázdninové ankety v městské knihovně, která měla zjistit, jak jsou její 
čtenáři spokojeni s provozem knihovny. (Vyjádřilo se jich 150.) 
 Většina čtenářů je s fondem knihovny spokojena. Někteří by si přáli větší nákup knih 
(knihovna jich ročně kupuje na pět tisíc). Jisté omezení počtu je dáno výší rozpočtu. Někteří studující 
postrádají více učebnic ze svých oborů (knihovna ale funguje jako veřejná s univerzálním fondem  
pro širokou veřejnost). 
 Osvědčilo se vyhledávání knih pomocí počítače (trutnovská knihovna je jednou z prvních, které 
vystavily svůj fond na internetu). 
 Rozšíření dopolední provozní doby na dětském oddělení není reálné (dopoledne tu probíhají 
besedy a přednášky pro školní mládež). Možnost malého občerstvení (káva) by uvítali především 
návštěvníci čítárny (to možné). 
 
Vichřice 14.8. 
 

     
 



 Bouře s vichřicí, která se přes Trutnov přehnala večer 14. srpna, zatopila některé sklepy, 
poškodila vedení vysokého napětí, lámala stromy, poškodila majetek. Hasiči měli 27 výjezdů. Zlámané 
větve poškodily např. auto ve Volanově. Tady padlý strom zničil zaparkované auto Jana Urbana  
a oplocení pozemků. 
 V Trutnově byli hasiči voláni k odčerpání vody ze zatopených sklepů sedmi obytných domů. 
Voda se objevila i v trutnovské nemocnici, např. na rentgenu, ale během dvou hodin mohla být 
odstraněna. 
 V nemocnici se voda po přívalovém dešti objevila podruhé v průběhu dvou měsíců. V polovině 
května muselo být odčerpáno asi dvacet centimetrů vody ze spojovacího podzemního tunelu mezi 
nemocničními budovami. Chod nemocnice však ohrožen nebyl. 
 Vodu z prudkého přívalového deště nestačily silniční kanály odvádět a tak někde na silnici  
se tvořily rybníky. Trutnovský kruhový objezd směrem na Hradec Králové byl načas průjezdný jen  
se zvýšenou opatrností. 
 Kvůli spadlému vedení nešel 14. srpna asi 50 minut elektrický proud. Den předtím nešel skoro 
dvě a půl hodiny (přetržení drátů vysokého napětí). 
 Všechny způsobené škody se podařilo v zásadě opravit v průběhu jednoho dne hlavně díky 
hasičům a silničářům. 
 
Nové webové stránky města 
 
 Nové webové stránky města (od poloviny srpna) umožní snadnější orientaci a půjdou lépe 
aktualizovat, jak uvedl vedoucí kanceláře MěÚ Luboš Rathouský. Za redakční systém Apollo, který 
umožňuje současně vstupovat do stránek až patnácti úředníkům, zaplatilo město 130 000 Kč. V nich 
jsou ale zahrnuty také některé služby a další rozmanitosti softwaru. Na zprovoznění stránek teď pracují 
čtyři lidé z MěÚ. 
 
Výstava Krkonoše 2003 
 
 První hospodářská výstava Krkonoše 2003 od 2. do 4. října bude realizována v areálu Texlenu. 
Rekonstruované interiéry nabízejí velkou halu o 1 150 m2, další o 630 m2, sál o 360 m2, venkovní 
výstavní místo o výměře 1 500 m2, a parkoviště 1 900 m2. 
 
Uvolnění budovy MěÚ jen pro potřeby města 
 
 Přemístění kanceláří MěÚ z objektu bývalého okresního úřadu v roce 2004 si vyžádá rozsáhlou 
rekonstrukci objektu na Slovanském náměstí. V budově MěÚ je řada nájemníků (různé služby, 
počítačová firma, restaurace, spolek česko-německého přátelství). 
 V červnu dostali podle sdělení tajemníka MěÚ Zdeňka Nýdrleho všichni oficiální výpověď. 
„Neformálně jsme s nimi hovořili o tom mnohokrát předtím. S většinou z nich se osobně znám a vím, 
že výpověď přijali s pochopením. Nikdo neodchází proto, že bychom s ním měli nějaké potíže. Jenom 
tyto prostory nutně potřebujeme. 
 Pouze s restaurací v suterénu jsme do poslední chvíle počítali. Když jsme však vyhodnotili 
požadavky vedoucích odborů na místo a počet kanceláří, bylo jasné, že musíme využít i tyto prostory. 
Nejde jen o úředníky, ale i o pohodlí občanů při vyřizování svých záležitostí.“ 
 
 S výjimkou třetího podlaží dojde ke stěhování prakticky v celé budově. První přijde na řadu 
městská policie, která bude umístěna v suterénu po zrušené restauraci. Do jeho dalších částí budou 
soustředěny archivy. Jednotlivé odbory se budou stěhovat podle situace úprav. 
 „Rekonstrukce nebude jen o penězích, ale také o dobré vůli občanů a na druhé straně  
i úředníků. Příští rok bude velmi obtížný, ale do 1. ledna 2005 musí být vše hotovo,“ zdůraznil 
tajemník MěÚ. 
 



 Drobné služby odcházející z budovy MěÚ naleznou umístění v opravovaném domě naproti ZŠ. 
Zaberou asi osminu domu, v němž bude zřízeno i čtrnáct nových bytů. Majitel vyjde živnostníkům 
maximálně vstříc při úpravě prostor z dosavadních, kterých na MěÚ využívali někteří dvanáct let. 
 
Open Air Music Festival 22.-24.8. 
 

             
 

             
 

             
 
 Trutnovský Open Air Music Festival se i letos konal v areálu Bojiště. Podtitul festivalu Druhá 
kultura má připomenout minulost, „Chceme tím poděkovat partě lidí, kteří i za minulého režimu svým 
hudebním uměním chtěli především obšťastnit ty druhé. Takových lidí, kteří nebyli poplatni režimu, 
nestali se slavnými a bohatými a přitom jsou i dnes v jakési opozici, si vážíme,“ uvedl jeden 
z pořadatelů Radek Langhammer. Druhá kultura však má být také vymezením vůči jiným velkým 
festivalům v zemi, které dostávají stále více komerční charakter. 
 
 Neoficiálně začíná festival už 21.8. O zahájení se postará rodinný Benjaming Band z Trutnova 
s osmiletým bubeníkem. 
 Skutečný začátek je v pátek 22.8. po poledni. Čest zahajovat hudební přehlídku nazývanou 
často Východočeský Woodstock má seskupení Tiditade. Hlavní hvězdou festivalu mají být američtí 
Swicidal Tendencies ze Švédska a Karamelo Santo z Argentiny. Britská skupina Ten Years After by 



měla připomenout atmosféru z roku 1969 – na světě není moc kapel, které účinkovaly na původním 
Woodstocku. 
 Překvapením festivalu má být i slovenský soubor primáše Bartoše s jeho skupinou Boločkari, 
který produkuje naturelní cikánskou muziku. 
 Ojedinělým vystoupením na rockovém festivalu budou Hudební sklepy Václava Koubka 
s vystoupením Pepa Nos, Vladimír Merta, Vlasta Třešňák, Dáša Vokatá.  
 Chybět na Bojišti nebude ani slavná kapela minulosti Plastic People. Na Bojišti se má 
představit stovka kapel. Návštěvnost bude i letos veliká – oficiálně se uvádí třináct tisíc platících 
diváků, neoficiálně o tři tisíce více. Mezi vzácnými hosty opět nechyběl bývalý český prezident Václav 
Havel s manželkou Dagmar v sobotu večer 23.8. 
 
 A bilance festivalu? V letošním ročníku vystoupilo asi 130 kapel. Publikum bylo podle referátu 
redaktora Krkonošských novin skvělé – v minulosti i dnes. Návštěvníci akce se každoročně vyznačují 
jedinečností, s jakou dokáží přijmout účinkující různých hudebních stylů. V sobotu např. skvěle přijali 
Ondřeje Havelku, jeho sestry Havelkovy a Melody Makers. „Z publika jsme strach neměli. Asi  
před měsícem jsme vystupovali na podobné akci v Trenčíně. Tady je však divácká kulisa mnohem 
živější,“ přiznal Havelka. Vystoupení jeho tří zpěvaček a čtrnáctičlenné kapely se zřejmě stane 
legendou, jako tomu v minulosti bylo u trutnovských koncertů Waldemara Matušky a Ivana Mládka. 
 Další kapela jiného žánru byl moravský folklorně laděný Hradišťan Jiřího Pavlici, silným 
potleskem lidi odměnili zběsilé romské čardáše slovenského souboru Julia „Šuka“ Bartoše Baločkari. 
 Skvělého přijetí se dočkaly také legendární kapely DC 307 a Plastic People. „Pokud jsem byl 
na chalupě, vždy jsem se snažil na festival přijít,“ komentoval festival Václav Havel. 
 Festivalová atmosféra nebyla narušena žádným větším problémem. Nedošlo k ošetření žádného 
většího zranění, ošetřeno běžně bylo asi šest desítek diváků. Ihned po skončení festivalu byl proveden 
úklid areálu dvaceti pracovníky. Hotovo by mělo být do čtvrtka, uvedl majitel Michal Syrovátko.  
Na odklízení odpadků měli uklizeči deset velkých kontejnerů, které dokázali při čištění prostorů 
přírodního střediska až třikrát naplnit. Odvezlo se třicet tun různého odpadu. 
 Vstupenky na festival se mohly objednat předem – na dobírku přišla jedna na 535 Kč, 
v předprodeji ve stánku na Krakonošově náměstí za 565 Kč, přímo na místě už za 650 Kč. (Kdo si 
koupil devět vstupenek, dostal desátou zdarma.) 
 Festivalový program probíhal na několika místech areálu Bojiště. Byl to Krušovický stan 
(hospoda ve stanu), Hudební sklepy Václava Koubka, Malá scéna, Peace village (klidová zóna v trávě 
mezi stromy), Alternativní a meditativní scéna „In Hare Krishna Camp.“ 
 Případný výtěžek festivalu má být, jak pořadatelé slíbili, věnován na dobročinné účely  
a ekologické aktivity. 
 
Z historie 21. srpna 1968 
 
 Pod krycím názvem operace Dunaj se v noci z 20. na 21. srpna 1968 uskutečnila největší 
vojenská operace v Evropě. Od konce druhé světové války – obsazení socialistického Československa 
armádami Varšavské smlouvy. 
 Reportáž z tragických srpnových událostí přinesly Krkonošské noviny 21. srpna v článku Pavla 
Cajthamla a Josefa Farského. 
 Vojenská technika těžkých kalibrů se řítila do podkrkonošské metropole od středečního rána 
21. srpna 1968. Prý, aby u nás pomohla „uchránit svobodu před nástupem kontrarevoluce.“ Tak se to 
alespoň hlásalo v útvarech spřátelených armád Varšavské smlouvy. 
 Polskou ulicí projely za ranní tmy první okupační tanky armád Varšavského paktu. Hrnuly se 
přes Trutnov na Prahu. Po nich následovaly další kolony aut a doprovodných vozidel polské a sovětské 
armády. „Marně se jim stavěli do cesty pobouření, šokovaní a zoufalí trutnovští občané. Marně se jich 
ptali, proč tady jsou a co u nás chtějí. Seberozhořčenější slova protestu ani slzy vzteku a bezmoci 
nepomohly. Stejně marné byly výzvy na plakátech, transparentech a na budovách, psané azbukou  
a polštinou, vyzývající vojáky k návratu domů,“ připomíná neslavnou historii trutnovský kronikář 
Antonín Just. 



 Snahy československých vlastenců nebyly tehdejšímu sovětskému velení po chuti. 
V srpnových dnech to pocítili i lidé pod Krkonošemi. Například nález a zneškodnění starých zbraní  
na Černé hoře, popsaný tehdy v tisku jako pekelná neděle, chtěli vojenští nepřátelé obrodného procesu 
zneužít a vystupovali proti každému jevu, jež naznačoval cokoli v zájmu obnovování a upevňování 
demokracie. 
 Někteří jedinci dokonce prohlásili shromáždění občanů za budovou ZPA k podpoře delegátů 
XIV. sjezdu KSČ za kontrarevoluční. Šířili neopodstatněné zprávy a proklamovali nehorázná hlášení 
v podání českoněmeckoruské haťmatilky, tehdejší, v podstatě nelegální vysílačky. Okupanti a jejich 
pomahači k tomu zneužili nám drahý a téměř posvátný název Vltava. 
 Druhého dne tragického vpádu intervenčních armád byl stržen z podstavce tank před tehdejším 
okresním národním výborem, věž pomalována barvou a zadní část vypálena. „Trutnovští občané prostě 
nesnesli otřesný fakt, že tanky, které nám přinášely v roce 1945 svobodu, za dvacet tři let nato naši 
vlast násilně okupovaly,“ vysvětluje kronikář Just. 
 Tak byl tenkrát přemístěn k podjezdu v Horské ulici, aby tu tarasil jako barikáda cestu dalším 
tankům, hrnoucím se na bezbranný Trutnov. 
 
 Z trutnovských ulic mizely směrovky a označení a na několika místech se valil kouř, černý 
dým, ze zapálených zátarasových pneumatik jako protest proti neslýchanému barbarství vůči tehdy 
stále ještě spřátelené země. Na dlažbě často vznikala protestní hesla či jasné výzvy – Odejděte! 
Chceme svobodu! Nebo Přátelství beze zbraní. 
 
 Poslední příslušníci sovětských okupačních vojsk po více než dvou desetiletích z Trutnova 
odtáhli v roce 1990. „Bylo to v prvním srpnovém týdnu. A 17. srpna stejného roku byl v podvečer  
před budovou někdejšího ONV stržen tank, který zde přívrženci okupantů nebo jejich vykonavatelé 
instalovali přes nesouhlas občanů po srpnu 1968,“ dodává kronikář. 
 
Výstava „Svět květin“ 
 

          
 

         
 



 Výstava Svět květin proběhla ve dnech 22.-24. srpna už pošestadvacáté. I letos byl hlavním 
organizátorem výstavy Český zahrádkářský svaz, základní organizace v H. St. Městě. O oblíbenosti 
této akce svědčí vysoká návštěvnost – 10 404 zájemců. Vystaveno bylo 280 druhů mečíků, 96 jiřin,  
33 bonsajů a 23 druhů fuchsií. Vystavovatelů bylo šestnáct, stánky tu mělo padesát prodejců. Aranžéry 
výstavy byli Václav Hercik a Miloslava Bendová. 
 Bohatou rozmanitost výstavy dotvářeli další pěstitelé – kaktusáři, citrusáři. Nechyběli jako loni 
chovatelé okrasného ptactva, včelaři a rybáři. 
 Prohlídka celé expozice s případnými nákupy (jednotlivé exponáty bylo možno přímo  
na výstavě zakoupit) vyžadovala kolem tří hodin. Zahrádkáři nabízeli i shlédnutí osady Peklo 
s doprovodem a výkladem, což vyžadovalo další hodinu. Ale pro opravdové zájemce to byl spolu 
s výstavou opravdový zážitek. 
 Výstava „Svět květin“ byla přístupná v pátek a v sobotu od 8 do 18 hodin, v neděli  
od 8 do 16 hodin. K poslechu hrála návštěvníkům skupina „Jarní vánek.“ 
 
 

     
 
 V pátek 22.8. obohatila zahájení výstavy nevelká, ale významná slavnost. Trutnovská 
místostarostka ing. Horynová předala hornoměstským dobrovolným hasičům dar města – nový 
služební automobil, který dodala hradecká firma Stratos. 
 
Mistrovství ČR a SR v práci s motorovou pilou 22.8. 
 

             
 



             
 
 VI. společné mistrovství České a Slovenské republiky v práci s motorovou pilou proběhlo letos 
v Trutnově na Krakonošově náměstí od 9 do 18 hodin. Dvaatřicet soutěžících v dřevorubeckém 
oblečení se postupně předvedlo při řezání na podložce, kombinovaném řezu, výměně řetězu  
a při odvětvování. 
 U každé discipliny (všechny byly pro diváky atraktivní) se hodnotila rychlost, kvalita 
provedení a dodržování bezpečnosti práce. Při odvětvování speciálně vytvořených větví (aby byly  
pro všechny soutěžící stejné) bylo důležité, zda na kmeni nezůstal suk, u kombinovaného řezu zase 
čistota samotného řezu. 
 Při výměně starého řetězu za nový se hodnotila šikovnost a hbitost. Zatím co kácení stromů, 
které je základem soutěže, se konalo v areálu lesnického učiliště ve Svobodě nad Úpou už o den dříve, 
technické discipliny šampionátu umístili pořadatelé na trutnovské náměstí především z ekonomických 
důvodů. Bylo to i v zájmu hlavního sponzora soutěže Husquarny realizovat většinu disciplin  
na divácky atraktivním místě. 
 Soutěž v Trutnově podle vyjádření ředitele akce Jana Korbeláře měla být zároveň zkouškou  
pro další akce. ČR by ráda uspořádala světové mistrovství v práci s motorovou pilou – mohlo by to být 
ale nejdřív v roce 2008. 
 Dřevo pro soutěž bylo dovezeno speciálně až ze Solnice, motorové pily soutěžících se nesměly 
upravovat – mohly mít pouze tovární úpravu. 
 Při soutěži se uplatnili více čeští dřevorubci – obsadili první tři místa. 
 
Malý a velký železný pes (23.8.) 
 

             
 



             
 
 Soutěž pro psy a jejich majitele Malý a velký železný pes proběhla v autokempu v Dolcích 
v neděli 23. srpna. 
 Byl to již osmý ročník speciálního triatlonu. Na trať plavání (70 m), čtyř kilometrů jízdy  
na kole a dvou kilometrů běhu se vydalo osmadvacet dvojic. 
 Soutěž má v Trutnově hlavně přičiněním ředitele závodu ing. Viktora Pecena svou tradici. 
Prvního ročníku v roce 1996 se zúčastnilo sedm startujících. 
 Při závodu se hodnotil čas od startu plavecké části do závěrečného proběhnutí dvojice cílem. 
Soutěžící byli rozdělení do čtyř kategorií – podle stáří závodníka a velikosti psa – velký pes a dospělý, 
malý pes a dospělý, malý pes a dítě, velký pes a dítě. Startovné činilo 75 Kč. Vítězové dostali drobné 
ceny a diplomy. 
 
 Trutnovský starosta a senátor Ivan Adamec poprvé po třech letech vyrazil na dovolenou mimo 
Trutnov – týden strávil s rodinou v Horním Ponitří na Slovensku. 
 
Stávka učitelů 1.9. 
 
 Stávka učitelů základních a středních škol v trutnovském okrese zasáhne asi jednu třetinu 
těchto škol. Stávkovat chtějí především větší školy – ve vesnicích se kantoři ke stávce za vyšší mzdy 
připojili jen ojediněle. 
 Na ZŠ V Domcích bude protestovat stávkou 43 pedagogů. Nový školní rok tu začne o den 
později, celkem pro 640 dětí. V ZŠ Gorkého se zapojí do stávky 45 pracovníků školy –  
3. září zasedne tu do školních lavic 500 dětí. Vyučování nezačne 1. září ani na trutnovském gymnáziu, 
které je největší v královéhradeckém kraji. Volno tak bude mít 761 studentů, protestní den 62 učitelů. 
Stávkovat bude i Obchodní akademie. Dále i ZŠ Mládežnická v HSM. (V Trutnově celkem 7 škol.) 

Z dalších trutnovských škol nebude stávkovat ZŠ Komenského, ZŠ Náchodská, SLŠ, SPŠ  
a SOU. 

Výstražnou stávku základních škol vnímají někteří rodiče rozdílně. Většině z nich vadí, že jim 
nemá kdo hlídat děti. Někteří rodiče t ořeší tím, že berou podle svých možností děti sebou do 
zaměstnání. 

 
Tréninkový kemp akrobat. rokenrolu v ZŠ Mládežnická 
 
 Poslední prázdninový týden měli v ZŠ Mládežnická tréninkový kemp akrobatičtí rokenrolisté. 
Zaměstnanci školy se tu starali o špičkové sportovce z ČR a SR, kterých se sem sjelo na třicet.  
(O příštím roce se má uskutečnit v Trutnově Mistrovství ČR a akrobatickém rokenrolu). 
S tréninkovými podmínkami byli všichni spokojeni. Podílel se na tom výrazně i trutnovský oddíl 
Rebels Team. 
 
 
 
 



Historie a současnost podnikání na Trutnovsku (problematická publikace) 
 
 Značné rozpory vyvolala nově vydaná kniha Historie a současnost podnikání na Trutnovsku. 
Publikace má dvě části – v jedné je historie regionu, v druhé komerční prezentace místních firem.  
A právě historická část je předmětem sporu mezi kolektivem autorů (Burdychová, Lukášková, Reil, 
Dufková, Madaj, Landr a Bock) a vydavatelství Žehušice. Kniha neprošla druhou korekturou – je tu 
řada chyb, jsou přehozené popisy k obrázkům, špatně uvedená data i texty. Jinak významná kniha je 
poznamenána především uspěchaností a tím znehodnocena. 
 
Výročí Pěny a Star Westu 30.8. 
 

             
 

             
 
 Jak proběhla oslava patnáctého výročí taneční skupiny Star West a dvacátých narozenin 
hudební kapely Pěna, vylíčila ve své reportáži redaktorka Krkonošských novin Jana Mudrová. 
 „Po horkých letních dnech se jako natruc budíme do zamračeného rána předposledního 
srpnového dne. Je sedm hodin a za hlavní budovou vlakového nádraží v Trutnově je rušno. Nádobíčko 
tu rozbalují stánkaři, desítky dlouhých lavic a stolů je připraveno pro návštěvníky. Poslední úpravy 
zastřešeného pódia. Podkrkonošskou metropolí houká parní mašina, která vypouští páru, aby co 
nevidět přijímala první pasažéry. Nikdo v tom okamžiku neví, jaké budou narozeniny. Organizátoři 
vzhlížejí s obavami k zakaboněnému nebi. „Máme deštníky, takže houby zle. Tuhle oslavu si ujít 
nenecháme,“ říkají první posluchači. 
 Po poledni se nadějně klube slunce a souprava s historickou lokomotivou přijíždějící Královce, 
vypouští na peronu desítky rozjařených cestujících. Všichni se hrnou do areálu, kde končí produkci 
trutnovská Kocábka. Tu záhy vystřídá další kapela. Dlouhé lavice jsou hned plny lidí, pití i jídla. Uši  
a duše stolovníků právě obšťastňuje koncert kapely Pepa Lábus a spol. 
 Známá skupina oproti své dřívější produkci zdravě přitvrdila, vyměnila bubeníka. Nové 
aranžmá je strhující, v publiku to vře. „Ať žije Slávek Forman!“ křičí fanoušci fenomenálního 
houslisty, který se mi v zápětí svěřuje, že v říjnu odjíždí na své sólové turné po pobaltských 
republikách. 
 



 Spěchám na nástupiště, abych stihla stěžejní jízdu vlakem do Malých Svatoňovic, bašty 
skupiny Pěna, pro kterou je podkrkonošská víska domovem. Cestuji jídelním vozem. Je doslova 
napěchován nejen členy kapely, ale i všemi oslavenci ze Star Westu a zástupci sponzorů, bez kterých 
by se podle slov prezidenta taneční skupiny Zdeňka Krčmáře nemohla oslava konat. 
 Kupé je narváno k prasknutí. Rámují jej okna bez výplní. Fouká už podzimní vítr. Skoro sem 
přihrává první kaštánky ze zažloutlých jírovců. U baru i stolečků k stání je živo. Kamarádství, rundy, 
nespoutané veselí. Vše umocňuje vůně kouřící mašiny. Po trase mávají lidé, zdravíme se. Krásné retro. 
V jídelním voze se Pěna chystá na vystoupení, pár kilometrů před Svatoňovicemi už zpívá celý vagón. 
 „Tady jsme doma,“ hlásí členové hudební skupiny. Nádraží v Malých Svatoňovicích je plné. 
Všichni čekají na kamarády. Průřez písničkami uplynulých dvaceti let nenechá nikoho bez pocitů 
nostalgie a bezprostřední radosti. Nadšení se stupňuje, když prostor vyplní tanečníci Star Westu. 
Minuty rychle utíkají, mašinka zahouká a vypouští nedočkavou páru. Je třeba se vrátit do Trutnova. 
 Oslavenci naposledy všem venku mávají: „Brzy sem zavítáme, ahój.“ V jídelním voze pak 
koluje fotokronika. Atmosféra se unavila, nadešly chvíle vzpomínek. 
 Pár kilometrů před Trutnovem souprava nečekaně zastavuje. „Ježíš, co se děje?“ Jsme  
na jednokolejce. Přepadnou nás lupiči! Narazí do nás jiná souprava. Pojďme na houby! V nejhorším 
někudy vylezeme! Veselí se osazenstvo. Hlavy vykloněné z oken však mají všichni. Zatímco cestující 
přijímají situaci jako zpestření, personál vlaku horečně poletuje po okolí. Ztracená součástka, která 
lokomotivě cestou upadla, je po čtvrt hodině na světě a jede se dál. Napětí předchozích minut uvolňuje 
vjezd do tunelu. Světla v soupravě zhasínají, jako za starých časů. „Ztratil jsem ženu,“ ozve se ze tmy. 
Srpek světla je za okamžik na dosah a dámy hledají ztracené dekorum. 
 Do Trutnova dojíždí vláček s mírným zpožděním. Parní mašina má už celý den za sebou, a tak 
ačkoliv doveze další výpravu do Svobody nad Úpou, poslední jízda se pro technické závady nekoná. 
 Stěžejní část dne přichází. Setmělo se a začíná pršet. Na podiu slaví Pěna, pod pódiem si 
dostaveníčko dávají Star Wesťáci. Navzájem si všichni gratulují. Prostor ozáří patnáct dlouhých svící 
pro Star West. Hraje se a zpívá až do noci.“ 
 Prostor pod pódiem proměnili účinkující ve velkou tančírnu. Připravit oslavu, která by přilákala 
co nejvíc lidí a všem udělat radost, nebývá lehké. Zástupcům Star Westu a Pěny se to 30. srpna 
podařilo. I přes déšť kolem 22. hodiny. 
 Za jízdné s historickou mašinou platili dospělí účastníci sto a děti padesát korun. Hned  
u vchodu dostali na ruku kontrolní pásku s označením a mohli se pak volně až do skončení oslavy 
pohybovat nejen po areálu, ale vyjet na jakoukoliv trasu country vlaku. Souprava do Svobody, dále  
do Malých Svatoňovic a Královce. Jednotlivé výpravy měli doprovázet v dobových uniformách 
členové Klubu vojenské historie. Zájemci měli i příležitost pohovořit i s provozovateli parní 
lokomotivy z jaroměřské železniční výtopny. Zdařilý den oslav uzavřel hlavní společný program 
oslavenců. 
 
 Na závěr: Které kapely vystoupily ne celodenní přehlídce? Pěna. Sopen Hajnice. Tendr. 
Kocábka. Pepa Lábus a spol. Slávek Forman. Wildwest HK. Denver HK+PU. Simon a Garfunkel 
revival. Ostruha ze Dvora Králové. Trosky Nová Paka. 
 
Modernizace ZŠ Komenského ukončena 
 
 Konečnými úpravami byla koncem srpna ukončena rozsáhlá modernizace areálu ZŠ 
Komenského. 
 Kromě už dříve dokončené moderní tělocvičny s kvalitním zázemím bude dán do provozu 
lehkoatletický stadionek s tartanovým povrchem, plácek na plážový volejbal, dvě hřiště pro míčové 
sporty, běžecká dráha pro kolečkové lyže a inline brusle. 
 V blízkosti haly vzniklo parkoviště pro 50 aut a pro dva autobusy. Nechybí ani vyhrazené stání 
pro invalidy. Parkoviště bude sloužit i místním občanům. 
 V průběhu čtyřleté rekonstrukce ZŠ byly v půdním prostoru odborné učebny. Celkové náklady 
vyrostly asi na 220 milionů korun. Většinu z nich uhradil formou dotace stát – 143 milionů, zbytek šel 
z rozpočtu města. Generálním dodavatelem stavby byla stavební společnost BAK. 



 Město se nyní zaměřilo na podobnou rekonstrukci ZŠ U letadla. Letos má dojít k vybudování 
nových tříd v střešním prostoru. 
 
Matrika – demografické údaje 
 
 V srpnu se v Trutnově narodilo 67 dětí, z toho 16 trutnovských (10 chlapců a 6 děvčat). 
Zemřelo 31 osob, z toho bylo 14 spoluobčanů (10 mužů, 4 ženy). Uzavřeno bylo 42 sňatků. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 21 spoluobčanů. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Srpnová míra nezaměstnanosti v trutnovském okrese stoupla – dosáhla hranice devíti procent. 
Na Trutnovsku činila 9,96% oproti červnu s 9,61%. Vyšší počet lidí bez místa ovlivňují především 
absolventi škol. Další přibudou jistě začátkem září. 
 Možnosti uplatnění žen zůstávají minimální. „Počet hlášených volných míst nabízí z 85% práci 
mužům,“ potvrzuje ředitel trutnovského úřadu práce ing. Šmíd. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti 
se více dařilo zajistit více míst při veřejně prospěšných pracích (pro 71). Do rekvalifikace bylo 
zařazeno 70 osob, odborná praxe byla zabezpečena pro 23 absolventů škol. S příspěvkem úřadu práce 
vzniklo 44 nových pracovních míst. 
 
Dobrovolní hasiči 
 
 O titul Zlatý hasič města Trutnova soupeřili 31.8. dobrovolní hasiči královéhradeckého kraje  
už v 10. ročníku o tuto putovní trofej ve sportovním areálu ZŠ V Domcích (Šestidomí). Soutěžilo se  
ve třech kategoriích – muži, ženy a děti. 
 
 



Kulturní nabídka na září 
 
 Kam v Trutnově v září za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti? 
Dům kultury: 
7.9. Trutnovský jarmark (ukázky řemesel, prodej rukodělných výrobků, bohatý celodenní program)  
na Krakonošově náměstí od 9.30 do 18.00 h. Vstup volný. 
13.-14.9. Dny evropského dědictví. Možnost volné prohlídky kulturních památek Trutnova 
s doprovodným programem. 
13.-19.9. Technické památky Trutnova. Výstava Voda jako zdroj života a síly v přízemí Staré radnice. 
20.9. Pes sympaťák (soutěž o nejmilejšího, nejšikovnějšího a nejsympatičtějšího psa) na Jiráskově 
náměstí v 15 hodin, vstupné 15 Kč. 
21.9. Varhanní koncert v rámci Orlicko-kladského varhanního festivalu Františka Vaníčka v kostele 
Narození P. Marie. Vstupné 30 Kč. 
23.9. Škola pro ženy (divadelní předplatné). Národní dům, vstupné 170 Kč. 
30.9. Pepa Nos a Jan Kryl. Koncertní síň B. Martinů, vstupné 95 Kč. 
22.9.-31.10. Výstava Josefa Svobody. Plitvická jezera v kině Vesmír. 
 
Galerie města Trutnova: 
6.-24.9. Robert Kukla: Obrazy polského výtvarníka v rámci Dnů Swidnice v TR. 
Od 5.9. Vladimír Renčín: Výstava kresleného humoru. 
 
Dny Swidnice v Trutnově: 
2.-20.9. Výstava dětských výtvarných prací v kině Vesmír. 
6.-24.9. Robert Kukla – Obrazy. 
6.9. Sportovní den – hala ZŠ Komenského. 
7.9. Vystoupení tanečních souborů v programu Trutnovského jarmarku na Krakonošově náměstí. Krag 
– moderní tanec s námořnickou tématikou od 11.30 hod., Jubilat – soubor písní a tanců, folklorní 
program od 13,00 hod. 
 
Galerie Lada: 
11.-30.9. Dana Sedlářová: Obrazy a objekty z kůže. Výstava obrazů, váz a dóz. 
 
ZŠ Komenského 
 
 Nový sportovní areál ZŠ Komenského byl slavnostně otevřen 4. září. Začal se stavět koncem 
dubna a stavba byla ukončena za čtyři měsíce. Sportoviště ještě doplní stavba plácku pro petanque, 
robinsonálního hřiště pro školní družinu (prolézačky) a umělé lezecké stěny. Zřízení moderního 
venkovního sportoviště si vyžádalo devatenáct milionů korun. 
 Slavnostní otevření mělo dvě části – dopolední program (olympijské hry) byl určen školákům. 
Začal v 8 hodin zapálením olympijského ohně a pokračoval různými sportovními soutěžemi – vrh 
medicinbalem, skok do dálky, skok do výšky, šplh a vytrvalostní běh, hod míčem na koš, přetahování 
lanem, štafetový závod. 
 Pro veřejnost začal oficiální program v 16 hodin slavnostním přestřižením pásky. Zpestřil ho 
závod na kolečkových bruslích a turnaj v petanque. 
 
Houby jen výjimečně 
 
 Obří hřib nalezený začátkem září v trutnovském městském parku houbařem Antonínem 
Bobákem se zdá být v letošní houbařské sezóně skoro výjimkou (vážil jeden kilogram). Prší málo, také 
hub je málo, což ohrožuje uspořádání tradiční houbařské výstavy. 
 
 
 



Dny Swidnice v Trutnově 
             
 Slavnostní vernisáží byly 5. září v Galerii města Trutnova zahájeny dvě výstavy Roberta Kukli 
z Polska a Vladimíra Renčína. 
 Výstava polského výtvarníka – konala se v rámci partnerské spolupráce mezi městy Swidnicí  
a Trutnovem – měla k dispozici hlavní sál a podkroví galerie. Kukla je své tvorbě zaměřen  
na abstraktní a lyrickou malbu, kterou dokumentuje třicet obrazů s převážně krajinnými motivy. 
 Kreslenému humoru Vladimíra Renčína je vyhrazeno přízemí galerie. Dílo Renčínovo je známé 
natolik, že není třeba tohoto vynikajícího představitele kresleného humoru zvlášť zdůrazňovat. 
 

             
 

             
 
 Slavnostní zahájení Dnů Swidnice v Trutnově se uskutečnilo už v 15,30 hod. v obřadní síni 
Staré radnice podpisem dodatku k Dohodě o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřené mezi 
městem Trutnov a městem Swidnica dne 12. června 1998. 
 „Dodatek se uzavírá za účelem posilování evropské integrace prostřednictvím rozšiřování 
rozsahu společných činností v práci při získávání finančních zdrojů Evropské unie a dalších vnějších 
finančních zdrojů, v propagaci obou měst a ekonomické spolupráci 
 Ustanovení dohody se rozšiřují o následující oblasti spolupráce: monitorování, vyhledávání  
a vzájemné předávání informací o aktuálních problémech pomoci, 
pomoc (zprostředkovatelství) při vyhledávání zahraničních partnerů pro realizaci společných projektů 
financovaných ze zdrojů EU přímým oslovováním vytipovaných společenských skupin, organizací  
a ekonomických subjektů, 
aktivní účast v programech Evropské unie, 
výměna zkušeností v rozsahu propagace regionů, 
iniciování vzájemných kontaktů ekonomické sféry, 
podpora účasti podniků obou měst na výstavních akcích, na trzích, konferencích, přehlídkách, setkání 
apod., 
výměna ekonomických informací, 
využívání ekonomických předností obou regionů ke společným propagačním činnostem, 
rekomendace podnikatelských kruhů, místního průmyslu v prostředí partnerského města. 



        
V Trutnově 5. září 2003.“ 

 
 Dodatek ke smlouvě podepsali primátor polského města Wojciech Murdzek a trutnovský 
starosta Ivan Adamec. 
 
 Slavnostní setkání polských a trutnovských přátel u příležitosti podepsání dodatku k partnerské 
smlouvě moderovala 5.9. ve Staré radnici ing. Vášová. 
 „Dovoluji si Vás velmi srdečně přivítat při příležitosti, která spontánně vychází 
z několikaletého přátelství našich měst a má dále rozšířit dosavadní vzájemné styky, odehrávající se 
především v oblasti kulturních a sportovních výměn. 
 Zároveň bych Vám ráda představila paní Izabelu Pacanovou, kterou jsme dnes před blízkou 
příbuznost našich jazyků požádali o spolupráci. 
 Již na jaře tohoto roku při konferenci konané v rámci tradičních Svidnických trhů obě města 
ústy svého starosty a primátora vyjádřila vůli obohatit toto partnerství o další činnost, spočívající 
v zajišťování evropských a další vnějších zdrojů financování, o společnou propagaci měst  
a hospodářskou spolupráci. 
 V tomto duchu vytvořený obsah k Dodatku k partnerské smlouvě, která byla uzavřena 
12.6.1998, řádně schválila městská zastupitelstva. Dnes za účasti oficiální delegace města Swidnice 
v čele s primátorem panem Wojciechem Murdzekem zahajujeme v Trutnově v pořadí již třetí Dny 
Swidnice. Tento den se nám tak sám nabídl jako nejvhodnější příležitost ke slavnostnímu podpisu 
zmíněné listiny.“ 
 Po přednesení několika písní trutnovského ženského sboru Chorea corcontica s dirigentkou 
paní Evou Bělinovou následovaly krátké projevy starosty a primátora, zdůrazňující významnost této 
chvíle, jejich slavnostní podpisy, multimediální představení Swidnice a jejích nejkrásnějších míst. 
Slavnostní přípitek uzavřel pak oficiální zahájení Dnů Swidnice v Trutnově. 
 Sobotní sportovní den už patřil utkáním v karate, gymnastice, akrobacii a fotbalu. „Sportovci 
jsou jedním z příkladů, že přátelství mezi občany obou měst funguje i bez vlivu čelných představitelů 
Trutnova a Swidnice,“ uvedl trutnovský starosta Ivan Adamec. 
 
Jarmark 7.9. 
 

     
 
 I letos se konal první zářijovou neděli na Krakonošově náměstí Trutnovský jarmark s pestrým 
celodenním programem – Krakonoška, polské taneční soubory Krag a Jubilat, fakirské duo  
In Flamenus, Kamil Emanuel Gott (známé hity), Karel Janovec, skupina George and Beatovens. 
Kramářské a jarmareční písničky v podání (Poutníků) Pouličníci. 
 U muzea probíhal další program, který zahrnoval šermířská vystoupení, gotické a renesanční 
tance, pohádky, loutkové představení aj. Předvádět se tu bude střelba z luků a kuše, tanec s ohni, 
žonglování. 
 Na jarmarku nemohly chybět ukázky řemeslné výroby z různých řemesel. Samozřejmě ani 
stánky s občerstvením. 



 
Ocenění Galerie Dračí ulička 11.9. 
 
 U příležitosti zahájení výstavy Květy Krhánkové bylo 11. září v galerii gymnázia předáno 
Nadačnímu fondu trutnovského gymnázia slavnostně předáno zvláštní ocenění Zastupitelstva města 
Trutnova za projekt Galerie Dračí ulička. 
 V historii udělování kulturních cen bylo toto ocenění předáno poprvé. Zvláštní kulturní cenu 
předala řediteli gymnázia Petru Skokanovi a hlavnímu organizátorovi výstav Jaroslavu Dvorskému 
místostarostka Hana Horynová. Ta mj. uvedla: 
 „Vést žáky a studenty ke vzdělání je povinností každého učitele. Ale vychovávat je k estetice, 
výtvarnému či grafickému projevu, to je už něco navíc… 
 Když jsem se poprvé seznámila s tím, že řada nadšenců z kruhu přátel školy ve spolupráci 
s profesory chce využít chodbový prostor pro umístění galerie, v níž by mohli svá díla předvést umělci 
naší současnosti, ale i samotní studenti, byla jsem nadšena. Vždyť není nad možností, než když je 
k dispozici prostor, v němž se člověk často pohybuje, v němž vyrůstá, v němž mohou umělecká díla  
na něj působit. Vy jste řadu škol předběhli tím, že jste vedle vystavovaných prací studentů věnovali 
několik výstav našim předním výtvarným umělcům, jako jsou Jaroslav Klápště, Václav Rožánek či Jiří 
Řeřicha. 
 Tím jste obohatili holé školní budovy uměleckými díly, které dnes a denně působí  
na procházející studenty. Ale nejen procházejícími, oni se mohou kdykoliv zastavit před vystavenými 
díly a mohou o nich přemýšlet, mohou na sebe nechat působit jejich sílu, krásu či myšlenku. 
 A novým největším přáním je, abyste ve své činnosti nepolevili a abyste dále rozšiřovali 
myšlenku krásna v srdcích vašich studentů.“ 
 Kulturní cena byla udělena za významné obohacení kulturního života města a za zvyšování 
prestiže největšího gymnázia v Královéhradeckém kraji. 
 
Výstava Květy Krhánkové v Galerii Dračí ulička  
 

         
 

             
 
 K výstavě Květy Krhánkové: K vidění (i obdivu) jsou nejen její obrazy, ale i grafika  



a keramika. Od roku 1977 žije v Úpici (učí výtvarný obor na ZUŠ), ale její výstavní činnost přesahuje 
hranice regionu (Swidnice v Polsku, Le Mans ve Francii). 
 Při návštěvě Severní Ameriky ji zaujaly hlavně indiánské motivy a technika indiánské 
keramiky – inspirovaly ji k výtvorům netradičních tvarů. K vidění jsou právě na zmíněné výstavě. 
 
Výstava Dany Sedlářové v Galerii Lada 
 

     
 
 Výstavu Dany Sedlářové charakterizuje jako výrobní materiál hovězí kůže. Ta je upravovaná 
zvláštní technikou batiky, technologií, kterou si výtvarnice sama vyvinula. Její expozice v Galerii Lada 
je otevřena od 12.9. do konce měsíce. 
 
Dny evropského dědictví 
 
 Dny evropského dědictví – dny otevřených dveří kulturních památek ve dnech 13. a 14. září 
umožní letos volný vstup do jedenácti památkových objektů a míst. Na nich jsou k dispozici průvodci 
a tištěný výklad v českém, německém a polském jazyce. Kromě zpřístupněných objektů míst jsou 
připraveny zajímavé doprovodné kulturní akce a program. (Podrobné informace k DED zveřejnily 
s předstihem Radniční listy.) 
 
 „Technické památky Trutnova“ je název výstavy v přízemí Staré radnice. Má podtitul „Voda 
jako zdroj života a síly“ a prostřednictvím fotografií, plánů, nákresů a další dokumentace představí 
vodní mlýny, náhony, vodní elektrárny, vodovod a další zajímavá historická technická zařízení. 
(Expozice bude otevřena ve dnech 13. až 19. září.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dny evropského dědictví  
 

                                 
 

                  
 
 Při slavnostním zahájení DED promluvil starosta Trutnova Ivan Adamec, který ve svém 
projevu mj. uvedl: 
 „Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně-poznávací a společenskou 
akcí, která se koná od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a k jejímž myšlenkám se dnes hlásí  
47 zemí Evropské kulturní konvence. 
 K nejdůležitějším cílům této akce patří chránit kulturní dědictví v nejširším slova smyslu, 
zlepšit informovanost o jiných kulturách, uznávat všechny kultury bez ohledu na jejich rozšíření  
a prosazovat mnohakulturní přístup, nahlížet na kulturní dědictví jako na devizu, kterou lze využít 
v boji proti netoleranci a nesnášenlivosti, podporovat otevřený a svobodný pohled na kulturu, což má 
vliv nejen na rozvoj ekonomický, ale též na udržitelný rozvoj lidské společnosti. 
 Dny evropského dědictví mají přivést Evropany blíže k jejich kulturnímu dědictví, chtějí 
napomoci chránit kulturní památky, pro což je nutné i zvýšení prestiže soukromých a veřejných 
institucí zajišťujících ochranu památek. Smyslem DED je v neposlední řadě i podporovat otevřenější 
postoj vůči ostatním a dále přispět k opětovnému posouzení a objasnění politických, sociálních  
a ekonomických souvislostí kulturních hodnot minulosti- 
 Česká republika se do akce zapojuje od roku 1991, kdy přes 40 měst poprvé otevřelo bezplatně 
dveře památek. Patří také mezi jedinou evropskou zemi, v níž je garantem DED komunální sféra. 
Prezentace místního kulturního dědictví, vnímaného jako nedílná součást celoevropského dědictví, 
z iniciativy obcí je prezentací, v níž se může promítnout velice zřetelně pozitivní role zastupitelské 
demokracie pro budování vztahu občanů ke kulturnímu dědictví místa, země či celé Evropy. 
 Zjednodušeně lze říci, že díky tomuto modelu organizace jsou DED, Dny otevřených dveří 
památek skutečně občanskou záležitostí s tím, že se na jejich přípravě podílejí v podstatě všechny 
druhy subjektů, které se nějakým způsobem vztahují ke kulturnímu dědictví. DED tak pomáhají 



v tomto organizačním modelu překonávat některé bariéry mezi rozdílnými subjekty – státem, obcemi, 
odbornými organizacemi, církvemi, nevládními organizacemi či privátními vlastníky. 
 Ke DED se letos přihlásilo celkem 296 lokálních garantů (pořadatelů, kteří zastřešují další 
subjekty) 932 památek v celé řadě měst a obcí ČR. Pro návštěvníky je připraveno 428 doprovodných 
akcí, z nichž řada má charakter celoměstských komponovaných programů. 
 Od roku 1998 se stalo národním garantem Dnů Sdružení historických sídel Čech, Moravy  
a Slezska, což je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace především historických obcí 
nebo jejich částí, na jejichž území jsou uchovány významné kulturní hodnoty, zejména movité 
památky. Aktivně přispívá k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování kulturního 
dědictví, hlavně pak pro regeneraci území historických sídel včetně zlepšování stavu životního 
prostředí, dále pro jeho propagaci a jeho trvalé udržitelné využívání. 
 Naše město, které je též členem uvedeného sdružení, se připojilo k myšlenkám DED 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. 
Jsou to: Stará radnice. Kostel Narození P. Marie. Muzeum Podkrkonoší. Galerie města Trutnova. 
Městský park. Koncertní síň B. Martinů. Gablenzův pomník. Kostel sv. Petra a Pavla. Dělostřelecká 
tvrz Stachelberg. Pěchotní srub T-S63. Celkem jedenáct objektů. 
 
 Při pohledu do VI. Katalogu památek a akcí, který uvedené sdružení v ČR vydává a který 
podchycuje jen nepatrný zlomek našeho národního kulturního a přírodního dědictví, si snad každý 
uvědomí, jak obrovské dědictví, vskutku nesmírné kulturní hodnoty a rozměrů opravdu evropských 
jsme zdědili. Současně by každý měl pocítit závazek o to, abychom jej předali našim nástupcům 
zbavené stop dob nedávno minulých. Abychom jimi nebyli odsouzeni za barbarství v oblasti péče  
o památky.“ 
 Součástí zahájení DED byla přehlídka členů trutnovského Klubu vojenské historie v dobových 
uniformách a s výzbrojí a tradiční rituál natírání číslic data na pamětní desce (27.6.1866) bílou barvou 
a salva z historických pušek a děla. Přes déšť se sešlo na náměstí k zahájení DED úctyhodné množství 
diváků. 
 
Zhodnocení DED 
 
 Zhodnocení letošních Dnů evropského dědictví provedla v Radničních listech koncem září 
ředitelka Domu kultury Trutnov Mgr. Zina Rýgrová. Uvedla v něm, že před velice nepříznivé počasí 
prošlo za oba dny památkami více než 4 700 návštěvníků. 
 Největší pozornost byla zaznamenána v kostele Narození P.Marie, v radnici a na Gablenzi. 
Kromě prohlídky jednotlivých byl připraven i doprovodný program. Největšímu zájmu se těšilo 
nedělní odpoledne v městském parku. Tam připravil Dům kultury Trutnov zábavnou akci pro malé  
i velké pod názvem „Historie vážná i nevážná,“ soutěže pro děti, hudební vystoupení skupiny 
Benjaming Bang, ale především šermířská vystoupení, ukázky zbraní a zbroje trutnovské skupiny 
historického šermu Durabo. 
 V rámci doprovodného programu se dále uskutečnilo několik koncertů – varhanní koncerty  
M. Matysky, vystoupení souborů ZUŠ Trutnov (pěvecký sbor Haas band), koncert klasické hudby 
v poříčském kostele, vystoupení skupiny Kaluže. 
 Program DED nabízel i řadu výstav. Tradičně byl zájem o výstavu městské kroniky a 
fotokroniky, návštěvníky však zaujala i výstava tematicky připravená k letošním DED – „Technické 
památky Trutnova.“ 
 Ačkoliv sobotní špatné počasí zavinilo, že se z plánovaných programů nemohl uskutečnit 
promenádní koncert Krakonošsky a na slavnostní zahájení místo dojednaných deseti historických 
vozidel mohla přijet pouze dvě, lze celkově hodnotit letošní Dny evropského dědictví jako vydařené. 
 Poděkování tedy patří všem účinkujícím, majitelům a správcům památkových objektů, 
pracovníkům Domu kultury Trutnov, kteří celý víkend akci komplexně zajišťovali a průvodcům, 



kterými byli studenti z Gymnázia Trutnov a Střední lesnické školy Trutnov, členové Klubu vojenské 
historie a Družstva Fortis. 
 
Sbírka „Světluška“ 
 

                                                  
 
 Dům dětí a mládeže v Trutnově byl koordinátorem projektu Světluška. Ten chce přinést nejen 
více světla do života nevidomých, ale také svítí na cestu nám, abychom viděli ty, co potřebují pomoc. 
 Do celonárodní charitativní sbírky na pomoc zrakově postiženým občanům se 15. září zapojili  
i studenti trutnovského gymnázia a v ulicích města nabízeli kolemjdoucím možnost přispět 
nevidomým zakoupením světlušky jako symbolu pomoci za 25 Kč. 
 Studenti byli oblečeni do speciálních kostýmů (světluší tykadélka a krovky, tričko  
se Světluškou; na příspěvky měli zapečetěnou pokladničku ve tvaru lucerny). 
 
Spor o rozhlednu 
 
 O záměru výstavby rozhledny v Trutnově jednali zastupitelé města na svém zasedání 15. září. 
Výběr místa pro ni zůstává zatím nerozhodnut. Zatím co Jiří Jahoda obhajuje místo na Chmelnici, 
Milan Lhoták (oba jsou známí trutnovští fotografové a patrioti) zase na vrchu Šibeník poblíž 
památníku gen. Gablenze. Na doporučení starosty Adamce bylo konečné rozhodnutí odloženo, aby si 
zastupitelé mohli doma v klidu oba návrhy prostudovat. 
 Lepší výhled na město a okolí je z vrchu Šibeník, přiznal starosta. Vyhlídková věž podle 
návrhu Milana Lhotáka mohla vzniknout v místě dnešního policejního vysílače, a to buď jeho 
rekonstrukcí, nebo výstavbou nové věže. 
 Pro Chmelnici zase mluví jiné argumenty – naučná stezka by nekončila u Janské kaple, ale dále 
na místě, kde  se 27.6.1866 rovněž bojovalo. Přineslo by to její rozšíření o další atraktivní místo.  
„Na každém ze tří vrcholů jižně od města by tak bylo nějaké lákadlo – na Gablenzi pomník,  
na Janském vrchu kaple a na Chmelnici rozhledna,“ vysvětlil starosta. Vyhlídková věž by mohla stát 
přibližně na stejném místě jako kdysi dřevěná vyhlídka. 
 Obě strany argumentovaly mimo jiné i možnostmi výhledu na město a krajinu. Z Gablenze je 
záběr na město a hory širší. 
 Podle Jahody by stačila rozhledně na Chmelnici výška 27 metrů. Podle Lhotáka vyhlídková 
plošina nové rozhledny na Gablenzi by měla podržet výšku 354 metrů jak je tomu dosud na vysílači. 
„Stačilo by současnou věž obehnat schodištěm a zpevnit. Navíc je tu už zázemí pro turisty v podobě 
srubu Klubu vojenské historie. 
 
 Svá tvrzení se snažili oba fotografové dokázat panoramatickými snímky. Lhoták svůj výhled  
na Šibeníku vystavil ve výloze své prodejny v Bulharské ulici. 
 Má či nemá mít Trutnov rozhlednu rozpor v podstatě není, protože „může významně oživit 
naučnou stezku o bitvě 1866. Je pouze otázkou, kde má vyrůst,“ uzavřel rozpravu starosta. 



 A pokud jde o finance? Vedení města několikrát vyhlásilo, že peníze na případnou stavbu 
rozhledny by se pokusilo sehnat z grantů v rámci podpory turistického ruchu. (Porovnání výhledu 
z obou míst umožnila přistavená plošina.) 
 
Rozhledna na kacíři (?) 
 
 Diskuse o rozhledně zřejmě ale tak brzy neskončí, protože občanská iniciativa přišla s návrhem 
další lokality pro ni – v průběhu půl roku je to už třetí varianta. Iniciativa Nová Rozhledna přichází 
s lokalitou na Kacíři, nad zahrádkami za Kryblicí. 
 „Když zastupitelé nedokázali vybrat mezi dvěma návrhy, my jim nabízíme třetí. A jsme 
přesvědčeni, že ten náš bude nejlepší,“ tvrdí v Krkonošských novinách z 19. září František Jančík, 
předseda zmíněné iniciativy. Vrch pole nad zahrádkářskou osadou má nadmořskou výšku 530 metrů.  
I bez plošiny je odtud dobře vidět na Trutnov a panorama Krkonoš. 
 „Z tohoto místa je vidět také Žacléř a Rýchory, na západě Jizerské hory s vysílačem na Ještědu, 
na východě Jestřebí a Orlické hory a na jihu je vidět Hradec Králové,“ argumentuje Jančíkův kolega 
Petr Nymsa. Rozhledna by prý stačila pětadvacetimetrová. Svůj návrh chce občanská iniciativa 
podpořit snímky z plošiny a patřičným komentářem. 
 Jiným argumentem iniciativy jsou menší náklady na zřízení rozhledny a minimální zásahy  
do krajiny. „Nemusely by se tu kácet stromy, snadno by se sem dostala i stavební technika. Investici 
potřebuje jen přístupová asfaltová silnice. Ta je ve špatném stavu.“ Rozhledna by podle něj byla dobře 
přístupná z více stran. Pro pěší a cyklisty cestou kolem Úsvitu a zahrádkářské oblasti, autem po staré 
silnici, která dříve vedla ke skládce odpadu. Rozhledna by se tu mohla využívat celoročně. V zimě je 
tu ideální místo pro běžkaře. 
 Nápad s rozhlednou tady přišel při cestách na houby tímto prostorem. 
 
Klub seniorů 
 
 O politice a o činnosti v parlamentu diskutoval 17. září v Klubu seniorů starosta Trutnova a 
senátor Mgr. Ivan Adamec. Už vzhledem k zajímavým informacím měla být účast vyšší – byla běžná 
jako v KS, asi čtyř desítek. 
 
Rekonstrukce ZŠ U letadla 
 
 Modernizace ZŠ U letadla začala rekonstrukcí střechy. V polovině září má polovina budovy už 
novou střechu. I v této škole se počítá se zřízením odborných tříd v podstřeší. (Výuka ve dvou 
budovách začíná v 9 hodin ráno.) 
 
Charitativní akce pro děti nemocné leukemií 
 
 Zakoupením plastových srdíček s logem rozesmátého slunce, které nabízely kolemjdoucím 
studentky zdravotnické školy, bylo možné podpořit projekt občanského sdružení Život dětem. Výnos 
z prodeje 1 500 srdíček je určen i na dovybavení transplantační jednotky kostní dřeně nemocnice 
v Motole pro děti nemocné leukemií. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den čs. opevnění 20.9. 
 

     
 
 U příležitosti 65. výročí všeobecné mobilizace československé branné moci v roce 1938 bylo 
20. září bezplatně zájemcům zpřístupněno jedenáct pevnostních objektů. Patří mezi ně i známá 
dělostřelecká tvrz Stachelberg a pevnůstka u Libče (pěchotní srub T-S61). 
 
Den bez aut 
 
 Den bez aut připravilo na 19. září už pojedenácté ekologické sdružení Děti země. Cestovat ten 
den by se mělo jen veřejnou dopravou, na kole či pěšky. Myšlenku upozornit na negativní vliv dopravy 
na životní prostředí vyjádří i připravená cyklojízda z H. St. Města přes Krakonošovo náměstí 
k elektrárně v Poříčí. (Přibývající počet aut akci zřejmě odsune do oblasti přání.) 
 
Pes sympaťák 
 
 Již podesáté proběhla v Trutnově 20. září na Jiráskově náměstí soutěž „Pes sympaťák.“ 
Jediným měřítkem při hodnocení je vzhled a schopnost předvést se divákům, získat jejich sympatie. Ti 
hodnotí kromě poroty. 
 Vítězem letošního ročníku se stal anglický lord Ben Dalibora Polanského. Jedenadvacet 
letošních účastníků (dokládá při hodnocení soutěže) hlavní pořadatel akce Viktor Pecen z psího salonu 
Hafoland rostoucí zájem o soutěž. 
 
K zvýšení poplatku za psy 
 
 Majitele psů v paneláku čeká od ledna 2004 zvýšení ročního poplatku. Radnice jím chce 
ovlivnit velký počet psů ve městě a zároveň dosáhnout i jejich lepší evidenci. Slevu mají dostat např. 
ti, kteří si nechají psa očipovat. Dále ti, kteří převezmou psa z městského útulku. K zvýšení poplatku 
vedly i problémy se psy na sídlištích – mělo by činit 500 Kč, tj. 1 500 Kč za jednoho psa. Změny se 
patrně nedotknou psů v rodinných domcích. (Schváleno ZM 15.9.) 
 
První CD skupiny Ostaš 
 
 Vydavatelem první CD hudební skupiny Ostaš (z Trutnova v ní účinkuje např. Martin Matyska 
a Tomáš Katschner) je trutnovská firma KaB Music. 
 
Výroční střelba KVH Trutnov 
 
 Při výroční střelbě členů Klubu vojenské historie koncem září na Babí se střílelo na akustický 
terč, ku ptáku a sklopné prase. Nechyběl ani pistolový souboj. 



 Při této soutěži se oživuje historie trutnovských ostrostřelců - malované terče, zaměřené 
k historii města. Dodržuje se i středověká zvyklost, že terč do soutěže věnuje vítěz střeleckého klání 
s předchozího ročníku. 
 Při slavnostním zahájení střelbu v areálu myslivecké střelnice na Babí zazněla i salva z malého 
děla. Vítězi jednotlivých kategorií se stali R. Šedivý z Nového Bydžova (střelba ku ptáku), A. Herzog 
z Police (akustický terč), J.Joska z Doksan (malovaný terč), Fr. Vaněk z Trutnova (sklopné prase). 
Vítězem pistolového souboje byl Z. Jansa z Lázní Bohdaneč. 
 
Spolek podkrkonošských výtvarníků 
 

             
 

            
 
 Spolek podkrkonošských výtvarníků zahájil svou tradiční podzimní prodejní výstavu 22. září 
v prostorách Staré radnice na Krakonošově náměstí. 
 Zahájení výstavy (potrvá až do 5. října) se zúčastnilo na 140 návštěvníků. Bylo jako vždy 
vtipné díky ing. Košťálovi. Zaujaly i jeho vystavené fotografie. 
 Expozice - jako loni bohatá – zahrnuje krajky, obrázky, kresby, sochy, plastiky. Na zdařilé 
výstavě se podílelo na patnáct tvůrců. 
 
Přenosný radar městské policie 
 
 Od 23. září má trutnovská městská policie vlastní radar, kterým bude dohlížet na dodržování 
rychlosti. Radar (stál 230.000 Kč) poprvé měřil rychlost jízdy v ulici Na Struze a v Polské. 
 Přenosné měřicí zařízení dokáže na vzdálenost 100 až 150 m vyhodnotit rychlost jedoucích aut 
a upozornit na to řidiče údajem na světelné tabuli. Poradí si i s kolonami aut. 
 U přístroje stojí jeden strážník, který upozorňuje několik desítek metrů vzdálené kolegy  
na řidiče, kteří překračují povolenou rychlost. Pokuty strážníci neudělují, na přestupek mohou jen 
upozornit. 
 Cílem uvedeného zařízení je především prevence – upozornit řidiče na respektování 
stanovených rychlostních limitů. Během hodinového měření bylo znát zpomalení rychlosti jedoucích 
aut, chodci mohli klidněji přecházet vozovku. 



 Úsek Na Struze, kde na pěti stech metrech je pět přechodů pro chodce, bude sledován 
pravidelně (tady bylo provinění proti rychlosti časté). Mezi další sledované silnice patří i Polská, 
Horská a ulice v blízkosti zákl. škol. Přístroj vyhodnocením měřených záznamů umožňuje dopravní 
policii přijmout rychlé opatření. Měl by tak přispívat ke zklidnění dopravy ve městě. 
 
Integrovaný záchranný systém 
 
 Cvičení integrovaného záchranného systému proběhlo 23. září v hypermarketu Hypernova. 
Evakuace osob, vyklizení podzemních garáží a přilehlých parkovišť proběhlo ukázněně. Akci se 
podařilo realizovat v průběhu devíti minut. 
 
Vozíčkáři (bezbariérový vstup do fary) 
 
 Nový bezbariérový vstup do fary Církve československé husitské (deset metrů dlouhá nájezdní 
rampa) je budován od 23. září. Na faře budou mít vozíčkáři své schůzky. „Vstup bude mít jen 
šestiprocentní sklon, takže ho budou využívat i starší lidé při cestě za bohoslužbami. Fara tudy pro ně 
bude přístupnější než po schodech,“ uvedl farář Tomáš Karel. 
 Stavba rampa se vyžádá asi dvousettisícový náklad – město poskytlo polovinu. Další peníze 
poskytne církev a trutnovští sponzoři, místní firmy. 
 
Květinová výzdoba náměstí 
 
 Květinová výzdoba zkrášlovala i letošní pěkný vzhled Krakonošova náměstí. V každém 
oblouku podloubí zavěšené květináče (pečlivě zalévané v horkém létě) jsou v péči pracovníků 
technických služeb. Žel, i tady se vyskytnou jednotlivci, kteří květinovou výzdobu města poškozují. 
 
Rok sv. Václava (27.9.) 
 

             
 

                



 Slavnostně začal 25. září v Horním Starém Městě Rok svatého Václava. Zahájení se zúčastnil 
hradecký biskup Dominik Duka a trutnovský starosta a senátor Ivan Adamec, který promluvil úvodem. 
 Program bohatý a hodnotný – Pontifikální mše svatá, koncert duchovní hudby sourozenců 
Mimoňových, chrámový sbor kostela sv .Václava pod vedením Josefa Matysky. Byl zahájen  
v 16.00 hodin. 
 Rok sv. Václava vyhlásila katolická církev u příležitosti 1 100 výročí narození sv. Václava, 
jehož význam v českých dějinách přetrval věky. 
 „Také město Trutnov je zvláštním způsobem spojeno s legendární postavou světce. Farní kostel 
v HSM totiž nese jméno sv. Václava, hlavního patrona českého národa,“ zdůraznil trutnovský páter 
Jaroslav Furtan. 
 
Městská policie v Peci p. Sn. z Trutnova? 
 
 Pec pod Sněžkou byla koncem září iniciátorem jednání na Městské policii v Trutnově. Obec 
pociťuje absenci městské policie při dodržování pořádku, a proto se obrátila na Trutnov s žádostí 
najmout si dva městské policisty. 
 Pec by měla být základnou, odkud by strážníci vyjížděli při zajišťování pořádku patrně  
i v dalších obcích – uvažují o tom i představitelé z Horního Maršova, Mladých Buků a Svobody  
nad Úpou. 
 
Chodníky, komunikace 
 
 Teprve čtyři roky stará zámková dlažba v ulici Vodní, novodvorské a Křižíkova se už 
vyměňuje, opravuje. Děje se tak v rámci reklamací města. 
 Jinou změnou procházejí ulice Tkalcovská, Zámečnická a železničářská, kde byly provedeny 
změny v systému dopravy. Tyto ulice byly zjednosměrněny s ohledem na zlepšení provádění zimní 
údržby a na vytvoření parkovacích míst. 
 
Opatření proti holubům 
 
 V září (a ještě i v říjnu) jsou upevňovány na vybrané městské domy Krakonošova náměstí 
mechanické zábrany, tzv. bodláky. V listopadu bude na náměstí prováděn specializovanou formou 
odchyt holubů – opakovat se má v prvních měsících roku 2004. Cílem uvedených opatření je 
minimalizovat pobyt holubů v centru a zabránit poškozování fasád domů. 
 
Výstava Dalibora Matouše v GMT 
 

             
 



             
 
 Na vernisáži výstavy výtvarníka Dalibora Matouše promluvili 30. září ředitel Galerie města 
Trutnova Aleš Pražan a historik doc. Dr. Vlastislav Hnízdo. 
 V přízemí galerie je umístěno třináct souborů grafických listů, v 1. patře jsou umístěna 
kubisticky laděná zátiší a v podkroví obrazy s figurální kompozicí. 
 Historik Hnízdo ocenil ve svém proslovu zejména přínos Dalibora Matouše k poznání 
soudobého světa a člověka. „Matouš soustavně a úporně hledal cestu, jak optimálně vyjádřit svůj vztah 
ke světu, který nechtěl jen reflektovat, ale i měnil.“ Matouš byl žákem profesorů Tichého a Filly  
na Vysoké umělecko průmyslové škole v Praze – zdařile rozvíjel kubistické metody. Zaměřoval se 
především na zátiší, figurální kompozice a kompozicím s groteskní a absurdní tématikou. 
 V době konáno trutnovské výstavy Dalibora Matouše vyšla kniha o životě a díle výtvarníka. 
Autorkou je dr. Eva Pechová. 
 Vernisáže se zúčastnily paní Ludmila a Vlasta Matoušová, hudební zarámování provedl Martin 
Brunner. Výstava potrvá do 12. listopadu. 
 
 I zářijové Radniční listy přinesly nabídku psů z městského útulku ve Vrbové ulici v Poříčí. Je 
jich tu v současné době dvacet. 
 
Vozíčkáři 
 
 Koncem září zahájili na zimním stadionu již svou třetí curlingovou sezónu vozíčkáři – členové 
1. Krkonošského curlingového klubu Trutnov. Je mezi nimi i dvojnásobný mistr ČR Radek Pokorný. 
 
Trutnov v období „Mnichova“ 
 
 Před 65 lety, 29. září 1938, podepsali představitelé Velké Británie, Francie, Itálie a Německa 
tzv. Mnichovskou dohodu, kterou předali Hitlerovi československé pohraničí. Mezi městy zabranými 
ve dnech 1.-10. října byl i Trutnov. 
 8. října už tomuto trutnovské náměstí v záplavě hákových křížů. Všechny české nápisy byly 
rázem odstraněny, ve všech oknech a výlohách se objevily obrazy Hitlera a Henleina, ulice byly 
překlenuté zavěšenými transparenty s vítacími hesly pro hitlerovskou armádu, která se už vlila bez 
odporu přes pohraniční přechody Krkonoš na Trutnov. Ve 14,30 hodin dojelo na náměstí první 
německé obrněné auto a po něm další vojenské útvary – pěší, na autech, na koních – fanaticky vítány 
místními Němci. (Zdokumentoval to amatérský film z té doby, uložený dnes v okresním archivu.) 
 
Nezaměstnanost v září 
 
 V krkonošském regionu v září znovu stoupla nezaměstnanost – na 9,25%. 
 Nárůst nezaměstnanosti v září ovlivnili absolventi škol a vyučenci. Jejich počet vzrostl na 684. 
Největší problémy mají ti absolventi, kteří se chtějí uplatnit v administrativě. 
 Celkový počet uchazečů o práci v září stoupl o 158 na 5 711 osob. Nabídnuto bylo 775 míst – 
na jedno místo v září připadalo 7,4 nezaměstnaných. Nezaměstnanost ve městě Trutnov byla 9,75%. 



 
Demografické údaje 
 
 V září se v Trutnově narodilo 64 dětí, z toho bylo 1 trutnovských (12 chlapců a 6 děvčat). 
Zemřelo 41 lidí, z toho 21 spoluobčanů (10 mužů a 11 žen). Sňatků bylo uzavřeno 27. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 24 spoluobčanů. 
 



Kulturní nabídka Radničních listů v říjnu 
 
 Kam v Trutnově v říjnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti v říjnu? 
Dům kultury Trutnov: 
2.-19.10. Trutnovský podzim. 23. slavnosti komorní hudby. 
2.10. Pražské žesťové kolegium. Koncertní síň B. Martinů. M. Zvolánek – trubka, Jiří Houdek – 
trubka, Jan Vobořil – lesní roh, St. Penk – pozoun, L. Maryška – tuba. Patron koncertu: Infineon 
Technologies, s.r.o. Trutnov 
5.10. Klavírní kvarteto B. Martinů. J. Hurník – housle, P. Peřina – viola, M. Petráš – violoncello,  
E. Leichner – klavír. Patron koncertu: Společnost horní Labe a.s. 
9.10. K. Dohnal – klarinet, V. Černohorská – klavír. Koncert pro střední školy. Patron koncertu: 
Siemens, s.r.o. koncertní síň B.M. 
9.10. Ivan Ženatý – housle, Katarína Ženatá – klavír. Patron koncertu: Kasper KOVO, s.r.o., Koncertní 
síň B.M. 
12.10. Hradišťan: O slunovratu. Hudebně taneční program. Patron vystoupení: SKIP Hardware, s.r.o., 
Trutnov. Národní dům. 
16.10. Slezské kvarteto (Kvartet Slaski – Polsko). Patron koncertu: Tyco Electronics EC Trutnov, s.r.o. 
Konc. síň B. Martinů. 
19.10. Severočeská filharmonie Teplice – dirigent T. Koutník, sólistky: M. Pflegerová – klavír,  
K. Englichová – harfa. Národní dům. Patroni koncertu: ZPA CZ s,r,o, Trutnov. Kooperativa 
pojišťovna, a.s. 
 
 Ve dnech Trutnovského podzimu výstava ak. malíře Karla Demeta: Grafika – hudba – poezie. 
Koncertní síň B. Martinů. Patron výstavy: Ekvita, s.r.o. 
 
Dům kultury na další říjnové dny připravil: 
4.10. Drakiáda – soutěž. Červený kopec. 
8.10. Jihoamerické Altiplano. Cestopisný pořad s diapozitivy K. Wolfa. Národní dům. Vstupné 40 Kč. 
13.10. Akademie třetího věku Dr. Zd.Macek, CSc.: Hitler v čele nacistického Německa (I.část). 
Národní dům. 
14.10. Pan Hamilkar. Divadlo Rokoko. Národní dům, vstupné 190 Kč. 
19.10. O dvou vodnících (v rámci pohádkového cyklu Sedmikráska). Kino Vesmír, vstupné děti  
20 Kč, ostatní 30 Kč. 
20.10. O loupežníku Hrombácovi (pro MŠ, 1.-3. tř. ZŠ). Kino Vesmír. 
20.10. Akademie třetího věku. Dr. Jan Vaněk: Island. Národní dům. 
20.10. Jak jsem se nedostal do Antarktidy. Cestopisný pořad s diapozitivy Dr. L. Holuba. Národní 
dům. Vstupné 40 Kč. 
22.10. Večer (nejen) pro ženy. Módní přehlídka. Národní dům, 70 a 85 Kč. 
28.10. Slavnostní odpoledne k 85. výročí vzniku ČR. Národní dům. 
31.10. Halloweenský (pod)večer. Zábavné akce pro děti na Krakonošově nám.  
Do 31.10. Výstava v kině Vesmír. Josef Svoboda: Plitvická jezera. 
 
Ostatní pořadatelé: 
1.10.-12.11. Dalibor Matouš: Malíř, grafik. Galerie města Trutnova. 
4.-21.10. Radka a Pavel Šimkovi: Obrazy a keramika. Galerie Lada. 
4.10. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub důchodců Nivy. 
 
 
 Na Týden knihoven 6.-10. října připravila Městská knihovna v Trutnově: 
6.10. VRSČ – aneb „Velké říjnové společné čtení“ (začne starosta Mgr. Adamec). 
9.10. Beseda o cestě do Peru 2002 (starosta a senátor Adamec). 
Počítačové školení – vyhledávání knih pomocí počítače. 
 



1. hospodářská výstava Krkonoše 2003 
 

             
 

             
 
 Již v srpnovém vydání Radničních listů byli obyvatelé Trutnova seznámeni s připravovanou  
1. hospodářskou výstavou Krkonoše 2003. Jejím pořadatelem je pod záštitou města Trutnova a 
Královéhradeckého kraje Regionální hospodářská komora. Výstava potrvá tři dny, od čtvrtka 2. října 
do soboty 4. října. 
 Co bude na hospodářské výstavě k vidění? Je prezentací firem zpracovatelského průmyslu 
oboru textil, kovo, elektro, dřevo, papír, kůže, chemie, pryž, plasty, potravinářství s možností prodeje 
jejich zboží. Své produkty představí služby zábavy, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání, osobní 
služby, finančnictví, poradenství, pojišťovnictví. Venkovní plochu výstavy zaplní automobily, 
stavebnictví a kompletace staveb včetně potřeb pro dům a zahradu. 
 Co nabídne výstava 2. října? Slavnostní zahájení ve 12,00 hodin starostou města Trutnova, 
projevy představitelů kraje, významných podniků a institucí. Prohlídku zpříjemní poslech Monogramu. 
3. října je výstava otevřena od 9,00 hodin do 18,00 hodin. Od 16,00 do 18,00 hodin koncert hudební 
skupiny Ostaš. V sobotu 4. října proběhne tzv. Historický den. V parčíku při vstupu do výstavního 
areálu Texlenu shlédnou návštěvníci historickou středověkou vesničku s řemeslníky předvádějící své 
mistrovství a prodávajícími své výrobky. Program posledního dne výstavy zahájí příjezd krále  
a královny s rytířskou družinou. Aranžmá dne zajistila skupina historického šermu Durabo. 
 Součástí výstavy byl odborný doprovodný program 3. října, určený především firmám  
a podnikatelům na téma získávání finančních prostředků z fondů EU a státních podpor rozvoje 
podnikání. 
 
 Zhodnocení 1. hospodářské výstavy Krkonoše 2003 provedla v říjnovém vydání Radničních 
listů ing. Veronika Vášová, vedoucí oddělení MěÚ pro styk s veřejností. Ta mj. uvedla: 
 Na 1. hospodářské výstavě Krkonoše 2003 se přes krátkou dobu na její přípravu představilo 
více než 80 vystavovatelů. Branami výstavního areálu prošlo přes 3000 dospělých návštěvníků. 
 Jednalo se o první akci tohoto druhu, která navázala na tradici hospodářských výstav  
z 1. poloviny minulého století (krkonošská výstava 1949), kdy byl Trutnov opravdu významným 
průmyslovým centrem oblasti Krkonoš. 



 Podporu pořadatelů Regionální hospodářské komoře poskytlo převzetím záštity nad výstavou 
město Trutnov a Královéhradecký kraj. 
 Výstava zahrnula široké spektrum aktivit a činností. Nebyla určena jen jako prezentace 
podnikatelských, zpracovatelských a obchodních firem, ale návštěvníci měli možnost zhlédnout  
i expozice služeb, představení měst a obcí a možností cestovního ruchu, prezentace středních škol a 
dalších zajímavostí a atraktivit oblasti. Produkty některých firem měli návštěvníci možnost na výstavě 
vyzkoušet, některé i zakoupit. 
 Páteční dopoledne bylo zajímavé zejména odborným doprovodným programem. Mezinárodní 
charakter výstavy podtrhli svou účastí zástupci Agentury rozvoje města Nižyn z Ukrajiny, dále 
z hospodářské komory z Litvy a zejména ze Svědecké Izby Przemyslovo-Handlowej w Swidnicy, kteří 
přijeli i se čtyřmi vystavovateli z města Swidnice. Ta je již řadu let partnerským městem Trutnova 
 a konání výstavy v Trutnově výrazně ovlivnila úspěšná tradice tzv. Svidnických trhů, kterých se 
město Trutnov letos v květnu mělo příležitost zúčastnit. 
 Premiéra výstavy se opravdu vydařila a v doprovodné anketě to potvrdilo přes 85% 
dotázaných, kteří byli s výstavou maximálně spokojeni a těší se již na další ročník. 
 Snahou organizátorů do budoucna bude především podpora malých a středních firem v regionu, 
které nemají prostředky na účast na velkých veletrzích. Cílem dalšího ročníku výstavy nebude zisk, ale 
snaha nastartovat hospodářský rozvoj regionu s důrazem na spolupráci se sousedním Polskem. 
Zařazení výstavy do každoročního programu akcí, díky nimž rostě zájem tuzemských i zahraničních 
návštěvníků o naše krásné měst, má proto efekt několikanásobný. Pořadatelské město se působivě 
představilo obří expozicí ve vstupní části. Opominut nebyl ani sport – příležitost dávala bowlingová 
dráha. 
 Velký výstavní areál Texlenu na Zelené louce s přilehlou restaurací a venkovní plochou 
pořadatelům plně vyhovoval, takže se tu jistě uskuteční pokračování této i jiných významných akcí 
 
Zaokrouhlování cen od 1.10. 
 
 Dnem 1.10.2003 končí platnost mincí po 10 a 20 haléřích. Ceny se budou zaokrouhlovat až  
při celkovém nákupu – např. od 22,10 Kč do 22,40 Kč na 22,00 Kč; od 22,60 Kč směrem nahoru  
na 23,00 Kč. 
 
Pět let Rotary klubu 
 
 V říjnu si připomněl Rotary klub v Trutnově své pětileté trvání. Rotary klub je sdružení, které 
se snaží poskytovat humanitární služby a podporovat projekty zaměřené na pomoc dětem a mládeži. 
V současné době má trutnovský Rotary klub 25 členů v čele s prezidentem Miloslavem Hejzlarem. 
Scházejí se pravidelně každé pondělí v hotelu Adam. 
 Náplní jejich schůzek jsou i přednášky. Naposled mezi ně přišel trutnovský starosta a senátor 
Ivan Adamec k besedě o perspektivách dálnice D 11. 
 
Městská policie – rozšíření činností do dalších obcí 
 
 Trutnovská městská policie rozšiřuje svou působnost mimo město. Dva její strážníci začnou  
od prosince sloužit i v Peci pod Sněžkou a v Horním Maršově. Dohoda o tom byla dohodnuta 2. října. 
Tyto obce věří, že služba městské policie v jejich obcích povede ke zlepšení situace v parkování. 
 Svou kancelář budou mít strážníci v Peci pod Sněžkou, do Maršova budou zajíždět. Obě obce 
budou společně financovat pouze mzdy městských policistů. Trutnovští čekají, že k uvedené dohodě  
se připojí i další obce (Svoboda a Mladí Buky). Tím by mohl být zajišťován pořádek na celé větvi  
do horského střediska v Peci. 
 
 
 
 



Trutnovský podzim 
 

             
 

             
 
 23. slavnosti komorní hudby Trutnovský podzim ve dnech 2.-19. října organizačně zajistil DK 
Trutnov i letos. S pečlivě připraveným programem s bohatstvím informací o jednotlivých koncertech 
s historickým ohlédnutím za minulými Trutnovskými podzimy za provedenými díly Bohuslava 
Martinů v letech 1981-2002, s údaji o účinkujících komorních souborech, o pěveckých sborech, baletu, 
orchestrech, dirigentech a sólistech na jednotlivé hudební nástroje, ve zpěvu a uměleckém přednesu 
seznámil zájemce vkusný graficky dokonale provedený katalog, vydaný Domem kultury Trutnov 
nákladem 300 výtisků. 
 Úvodní slovo v něm napsal dramaturg festivalu Jan Páleníček. „Je to již po dvacáté třetí, co se 
můžeme těšit ze slavností komorní hudby Trutnovský podzim, které každoročně probíhají 
v překrásném podhůří Krkonoš. 
 Tento festival se již od svého vzniku, u kterého stál můj otec Josef Páleniček, mohl vždy těšit 
z dramaturgie, která přinášela posluchačům ojedinělé umělecké zážitky, povznášející člověka  
nad rámec starostí všedního dne. Pevně věřím, že tomu bude tak i v roce letošním. Vedle pozoruhodné 
výstavy akademického malíře Karla Demala se vám na jednotlivých koncertech představí umělci 
reprezentující to nejlepší, co česká interpretační scéna nabízí. 
 Budeme šťastni, odnesete-li si z těchto setkání se světem komorní hudby zážitky, které pro vás 
budou zdrojem nejméně na příštích dvanáct měsíců. Tedy do doby, kdy se na vás opětovně budeme 
těšit na Trutnovském podzimu 2004, který bude zasvěcen v Roce české hudby – vedle Bohuslava 
Martinů – Antonínu Dvořákovi, Bedřichu Smetanovi a Leoši Janáčkovi.“ 
 
 Výstižné zhodnocení deseti koncertů letošního Trutnovského podzimu provedla 
v krkonošských novinách 23. října novinářka Jana Mudrová a ředitelka DK Z. Rýgrová.  Letos poprvé 
se podzimní festival prestižně zařadil pod hlavičku Českých kulturních slavností, které jsou pořádány 
pod záštitou Ministerstva kultury ČR. 
 „Druhým rokem úspěšně spolupracujeme na programu s dramaturgem Janem Páleníčkem. 
Snažíme se s jeho pomocí vybírat z široké škály muzikantů skutečně co nejkvalitnější programovou 
nabídku,“ uvedla ředitelka Domu kultury Zina Rýgrová. 



 „I když na všechny koncerty vyprodáno nebylo, v Trutnově je vnímavé publikum. Potěšilo mne 
např., že přibližně deset lidí přišlo na všechny koncerty. To se dříve nestávalo. Je také příjemné vidět 
v publiku stále více mladých lidí.“ 
 
 Komorní hudba zněla jako obvykle především v Koncertní síni Bohuslava Martinů. Vystoupilo 
tu Pražské žesťové kolegium, Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů, Slezské kvarteto, ale i sólisté. 
Koncert klarinetisty Karla Dohnala a klavíristky Václavy Černohorské tu vyslechli středoškoláci. 
Ředitelka DK z nich pochválila hlavně studenty Obchodní akademie. 
 Koncertem, na který se všichni posluchači těšili, se stalo vystoupení Ivana Ženatého a Kataríny 
Ženaté. „Koncertní síň muzikantům i posluchačům vyhovuje, je to úžasný prostor se skvělou 
akustikou. Před lety tu měl dokonce v úmyslu nahrávat svůj koncert Jaroslav Krček,“ zdůraznila 
ředitelka DK. Horší je podle jejího vyjádření akustika v Národním domě, především pro vystupující 
umělce. Přesto se i zde odehrála atraktivní koncertní vystoupení. Třikrát tu například s velkým 
úspěchem vystoupil Hradišťan. Nový projekt souboru dvakrát upoutal i školní publikum. Úspěšný byl 
také závěrečný koncert Severočeské filharmonie Teplice. 
 
 „Trutnovský podzim“ pravděpodobně i do budoucna zůstane festivalem komorní hudby. 
Dramaturgie však usiluje o jeho oživení i jinými hudebními a dalšími uměleckými žánry. To se 
osvědčilo již v loňském roce, kdy byl posluchačům promítán film o Bohuslavu Martinů. 
 V podobném duchu se uskutečnil i letošní působivý projekt O Slunovratu, s kterým přijel  
do Trutnova Hradišťan. „Chtěli bychom například vhodně zapojit divadlo do nějakého hudebního 
titulu,“ nastínila záměry příštího ročníku „Trutnovského podzimu“ Zina Rýgrová. 
 
Volba královny věnných měst 
 
 Soutěže „Královna královských věnných měst“ 4.10. se v Jaroměři zúčastnilo všech  
9 reprezentantek z 9 věnných měst. Trutnov zastupovala sedmnáctiletá studentka trutnovského 
gymnázia Eliška Matyášová. A vedla si dobře, i když nezvítězila. Rozhodnutím poroty (Trutnov v ní 
zastupoval místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych) získala titul královny královských věnných měst  
pro další rok. Volba padla na soutěžící ze Dvora Králové, na Lucii Šormovou. Své věnné město 
Trutnov navštívila 29. října. 
 
Speciální MŠ Na Struze 
 
 V říjnu se uskutečnilo na Speciální mateřské škole Na Struze, kam docházejí děti s různým 
postižením Podzimní setkání. Cílem akce bylo seznámit se prostřednictvím společných zážitků a 
zkušeností, učit se vzájemnému respektu a toleranci a v praxi ukázat, že máme víc společného než 
odlišného. Společného setkání se zúčastnila dvě odloučená pracoviště MŠ Trutnov – MŠ Novodvorská 
a MŠ Žižkova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drakiáda 
 

                    
 
 Již počtvrté se uskutečnila 4. října na Červeném kopci Drakiáda. Narušilo ji špatné počasí – 
přišlo jen 13 soutěžících (loni na 40). Prvenství získal Mirek Žďárský, který udržel draka ve vzduchu 
celou hodinu. 
 
VŘSČ (městská knihovna) 
 

     
 
 Městská knihovna v Trutnově se připojila 6. října k celorepublikové akci pod názvem VŘSČ 
(Velké Říjnové Společné Čtení). Jedná se o maratón Non-stop čtení ukázek z knih českých autorů. 
V době od 9 do 12 hodin se sejdou v čítárně knihovny představitelé různých profesí, skupin, čtenáři 
všech věkových kategorií. Účast přislíbili starosta Trutnova Ivan Adamec, trutnovští kronikáři Antonín 
Just a Karel Hybner, reprezentantka v basketbalu Erika Buriánová, gymnaziální profesor Jaroslav 
Dvorský a další. 
 Akce má být dobrou propagací české literatury i příjemným zážitkem pro širokou veřejnost. 
VŘSČ probíhalo i ve školních knihovnách. Jím začal Týden knihoven. (V ZŠ Komenského se četlo 
sedm hodin.) 
 
 
 
 
 
 
 



Výstava o Igo Etrichovi v MP 
 

     
 
 Výstava o trutnovském rodákovi a významném průkopníkovi letectví připravilo 8. října 
Muzeum Podkrkonoší. Potrvá do 2. listopadu. Při vernisáži byl přítomen i Hanuš Salz z Plzně, který je 
autorem rozsáhlé monografie s mnoha dokumentárními fotografiemi o Igo Etrichovi. 
 Návštěvníci se mohou na výstavě seznámit s dobovými dokumenty a fotografiemi a s modely. 
Mezi hosty výstavy patřil i Vladimír Dušek, který s modelem Etrichova letadla Taube NV-3 1913 
získal ve Velké Británii titul mistra světa. Při vernisáži nechyběl ani starosta Trutnova Ivan Adamec. 
 Výstavu iniciovala kulturní komise Rady města Trutnova a expozici sestavil historik Marek 
Madaj. 
 
 Město plánuje pokračování výstav o slavných trutnovských rodácích – Samuel Fritz, který 
první zmapoval tok Amazonky, Simon Hűttel, první kronikář města. 
 Výstava o Samueli Fritzovi bude spojena s životním jubileem jeho narození – v dubnu 2004  
to bude už 350 let. 
 
Klub vozíčkářů 
 
 Trutnovští vozíčkáři jsou přes své postižení velmi aktivní. Jejich střediskem bude přízemí fary 
Církve československé husitské, kde se budou v klubovně scházet několikrát v týdnu. 
 V říjnu navštívilo čtrnáct členů klubu Národní divadlo. Seznámili se s historií budovy a shlédli 
operu Prodaná nevěsta. Na konci roku plánují návštěvu pardubického divadla s účastí na představení 
Noc na Karlštejně. (Předsedou Klubu vozíčkářů v Trutnově je Jan Roček.) 
 
Jan Zahradil v Klubu seniorů (účast 70 občanů) 
 

     
 
 Program schůze Klubu seniorů 13. října má zaplnit beseda se stínovým ministrem zahraničních 
věcí a poslancem českého parlamentu za ODS Janem Zahradilem. Ten je po exsenátorce Libuši 
Benešové a řediteli Národní galerie Milanu Knížákovi další významnou osobností, která přijela  



na besedu v Klubu seniorů. Diskutovalo se především o EU a našem členství v ní. 
 
Stachelberg – ukončení sezóny 
 
 11. října byla prohlídkou Stachelbergu uzavřena letošní turistická sezóna. V úpravách pevnosti 
se ale bude pokračovat – půjde mj. i o vylepšení vzduchotechniky pro odvětrávání vlhkosti z chodeb 
pod pevností. 
 Stavba dělostřelecké tvrze začala 16. října 1937 – nebyla však dokončena. Projekt předpokládal 
výstavbu dvanácti objektů, z nichž jedenáct mělo být vzájemně propojeno systémem podzemních 
chodeb a sálů v délce tři a půl kilometru. 
 „V hloubce dvaceti až padesáti metrů se v případě dokončení tvrze mělo nacházet celé týlové 
zabezpečení – muniční a jiné sklady, vytápěná kasárna s kuchyní, sociální zařízení, kanceláře 
velitelství s telefonní centrálou, strojovna s agregáty na výrobu elektrické energie, filtrována  
pro čištění vzduchu a další vybavení,“ uvádí představitel družstva Fortis, které zajišťuje provoz 
objektu. 
 Stachelberg byl největší tvrzí čs. Pevnostního systému. Po předpokládaném dokončení v říjnu 
1939 by měl být obsazen VII. praporem hraničářského pluku se 778 muži. 
 
Návštěva na SLŠ z Francie 
 
 V druhé polovině října pobývali týden v Trutnově studenti a učitelé ze Zemědělské a lesnické 
školy ve VIC-Bigorre v jz. Francii. Byli hosty trutnovské lesnické školy. Program návštěvy byl bohatý 
– přijetí starostou na radnici, seznámení s historií a současností Trutnova, s trutnovským parkem. 
Navštívili mj. i Krkonošský národní park a obory v Opočně, zámek Kuks, Betlém v Třebechovicích  
a řadu zařízení, která zpracovávají dřevo. 
 
Přemístění Galerie Lada z Horské 
 
 Od 20. října je přemístěna Galerie Lada do Bulharské ulice. S první výstavou počítá majitelka 
Lada Kastelová v nových prostorách 12. listopadu – plastiky Bohumila Sokola a obrazy Evy Hnykové. 
 
Návštěva z Rumunska 
 

     
 
 20. října zažil Trutnov další zahraniční návštěvu. Hosté z rumunských měst Mioveni, Caracal  
a Arad. Jednali s představiteli města a podnikatelského sektoru, navštívili podnik Tyco Electronics EC, 
prohlédli si areál Dolců. Hodně se zajímali i o problémy samosprávy. 
 
 
 
 



Kde rozhledna? 
 

                                                       
 
 Už podruhé v průběhu dvou měsíců odložili zastupitelé města rozhodnutí, kde umístit stavbu 
rozhledny – Gablenz? Chmelnice? Kacíř? Výhled na Trutnov posuzovali předtím představitelé města 
z přistavené plošiny. 
 
Setkání dětí ze ZŠ a Zvl. školy 
 

     
 
 V rámci celorepublikové akce s názvem Podzimní setkání se sešli 22. října v trutnovské ZŠ 
Komenského žáci zdejší školy s dětmi ze Zvláštní a Pomocné školy v Horním Starém Městě  
a společně se věnovali výtvarným a sportovním činnostem. 
 
Oslava 85. výročí vzniku ČSR v Národním domě  
 

     
 
 
 



                                                
 
 Slavnostní odpoledne u příležitosti 85. výročí vzniku samostatného Československa proběhlo 
v úterý 28. října v 15.00 hodin v Národním domě. Slavnostní projev pronesl Mgr. Ivan Adamec, 
senátor a starosta města Trutnova. Program významně obohatilo vystoupení ženského pěveckého sboru 
Chorea corcontica a koncert městské dechové hudby Krakonoška. 
 Význam a důležitost nezapomenutelné události, vznik Československé republiky  
28. října 1918, která byla vyvrcholením boje českého národa za sebeurčení, boje o vlastní stát, který si 
o své politice a hospodářství bude rozhodovat sám (tímto státem byla ČSR, jejímž pokračovatelem je  
i současný český stát) zdůraznil ve svém projevu starosta Ivan Adamec. 
 „Pokud se podíváme na vznik Československé republiky z širšího hlediska, je třeba si 
uvědomit, že vznik států po 1. světové válce byl výrazem potřeby vytvoření nového evropského řádu. 
Onen starý vznikl už před více než 100 lety po ukončení francouzské revoluce a napoleonské éry  
na Vídeňském kongresu v roce 1815. 
 Tato původně protinapoleonská koalice vytvořila nové principy evropské spolupráce, o kterých 
se hovořilo jako o Koncertu evropských mocností. I přes hluboké modifikace tohoto řádu přetrval 
tento systém až do 1. světové války. Vídeňský kongres však neřešil problémy národnostních otázek, 
které se projevovaly velmi negativně na stabilitě systému. Celé 19. století provází množství revolucí, 
povstání a válek, které vrcholí 1. světovou válkou. 
 V jejím průběhu se postupně rodila koncepce samostatného československého státu. Byl to 
především T.G.Masaryk, který jej inicioval. Již v roce 1915 se v Ženevě veřejně vyslovil pro rozbití 
Rakousko-Uherska a pro československou samostatnost. Masaryk a jeho spolupracovníci se opírali  
o významnou pomoc zahraničních krajanských spolků, ovšem ústředním orgánem se stala Česká, 
později Československá národní rada ustavená v roce 1916 v Paříži. Masaryk hledal podporu nejen  
ve Francii a Anglii, ale především v Rusku a USA. Vážným argumentem při prosazování nároku na 
samostatný stát se mu staly československé legie ve Francii, Itálii a především v Rusku. Po únoru 1948 
vymysleli komunističtí ideologové vizi, kterou se snažili vštěpovat už žáčkům na školách: Bez Velké 
říjnové socialistické revoluce by nebylo svobodného Československa. Její ideje prý donutily státníky 
Dohody, aby dali Čechům a Slovákům (samostatnost) nezávislost a současně podnítili utlačované 
pracující masy k vyhlášení republiky. 
 
 Svým způsobem měli komunisté pravdu – bolševický převrat v Rusku opravdu napomohl  
ke vzniku Československa, jenže úplně jinak. Kdyby československé legie nemusely bojovat proti 
bolševické Rudé armádě, ve světě a hlavně v Americe by se o nich vědělo mnohem méně. A bez zpráv 
o československých „pánech Sibiře“ by Masaryk, Beneš a Štefánek hůře získávali západní státníky 
k uznání státu, jemuž chybělo území. Legie byly pro Českou národní radu, jak trefně napsal Ferdinand 
Peroutka, „hlavní příčinou jejího diplomatického úspěchu.“ 
 Československo by tedy nevzniklo bez ruských, francouzských a italských legií, nevzniklo by 
bez čtyřletého diplomatického úsilí tří mužů, podporovaných krajany, nevzniklo by bez rostoucího 
národního uvědomění, odporu lidu a zpravodajského a politického odboje v Čechách, nevzniklo by  



bez vítězství států Dohody v první světové válce. Stát, který se zrodil na principech svobody a 
demokracie, žádné ovlivnění bolševickým pučem, založeným na násilí a bezpráví, ve skutečnosti 
vůbec nepotřeboval. 
 
 V roce 1917 se výrazně změnila situace i v samostatných českých zemích. Represe proti 
obyvatelstvu, stále více nespokojenému hlavně s hospodářskou situací, začínají vyvolávat stále silnější 
odpor proti říši. Stále větší část obyvatelstva odsuzovala loajální stanovisko české politické 
reprezentace vůči Vídni. 
 Výrazem tohoto odporu byl i manifest 222 českých spisovatelů a vědců ze 17. května 1917,  
na který pak ve stejném duchu reagovali v Praze čeští poslanci tzv. Tříkrálovou deklarací z ledna 1918. 
Od jara 1918 sílily veřejné projevy proti habsburské říši. V této situaci vytvořily 13. července 1918 
české politické strany Národní výbor československý, kterému předsedal Karel Kramář. Byly 
vytvořeny Národní výbory v českých zemích, v okresech, městech i obcích. V této husté síti Národních 
výborů byla organizována česká politika i hospodářství – tím se Národní výbor československý stal 
schopným převzít moc a vytvořit systém správy nového státu. 29. září 1918 se Československá národní 
rada prohlásila prozatimní vládou a 18. října 1918 předal T.G.Masaryk vládě USA prohlášení 
československé nezávislosti tzv. Washingtonskou deklarací. 
 
 Ale k oficiálnímu vyhlášení nezávislosti došlo v Praze 28. října 1918. Rakousko-Uhersko 
publikovalo notu ministra zahraničí Andrassyho. Pražané pochopili její text jako konec Rakousko-
Uherska a reagovali na ní spontánními manifestacemi za samostatnost.  Z obavy  z krveprolití Národní 
výbor československý urychleně získal pod svou kontrolu policii a aby byla zajištěna (bezpečnost) 
kontinuita moci, odjeli členové představenstva Národního výboru na místodržitelství a do senátu. Zde 
Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný a Slovák Vavro Šrobár oznámili, že 
jménem Národního výboru přebírají správu Čech jako součást budoucího Československa. Dalším 
neméně významným úspěchem Národního výboru byla dohoda s pražským vojenským velitelstvím. 
Ve dnech 29. a 30. října přešla moc do rukou místních Národních výborů na celém území Čech, 
Moravy a Slezska s většinou českého obyvatelstva. 
 
 Pohraniční oblasti se dostaly do rukou německého obyvatelstva a byly získány postupně. 
V Trutnově podobně jako v mnohých městech Sudet se 28. říjnem nic moc nezměnilo. Němci  
na území nového státu nesouhlasili s myšlenkou Československa jako státu, ve kterém byli odsouzeni 
hrát menšinovou úlohu. A tak když byl zde na Národním domě vyvěšen český prapor, bylo úředně 
nařízeno jeho sundání. 
 14.prosince 1918 vyjelo z Jaroměře k Trutnovu 160 vojáků československé armády.  
Před Trutnovem vystoupil menší oddíl pod vedením desátníka Součka, kterým s podporou českého 
obyvatelstva se podařilo odzbrojit trutnovskou stráž volkswehru. 15. prosince pak přijel zvláštním 
vlakem vojenský strážní prapor a německý Trutnov musel vzít na vědomí nový stát. Vznik 
Československa tak mohl být slaven po urovnání poměrů v Trutnově až 22. prosince 1918. Německá 
městská správa však nadále odmítala spolupráci s československými úřady a odmítala také rozpustit 
zastupitelstvo. Obecní výbor zamítl nový národnostní poměr v zastupitelstvu, který znamenal 
třetinovou účast Čechů a dvoutřetinovou účast Němců a postavil se i proti dvojjazyčnosti vyhlášek. 
Prohlásil totiž, že v Trutnově je přípustná jako úřední řeč pouze němčina. Nakonec ale museli členové 
výboru ze svého stanoviska ustoupit. Ještě nějakou dobu sice projevovali formální nesouhlas 
s vyhlášením republiky, ale brzy vzniklou situaci akceptovali. Bohužel, tento stav dlouho nevydržel  
a po nástupu Hitlera k moci v Německu se opět začaly mezi německým obyvatelstvem Trutnova 
ozývat protičeské hlasy. Ale to se již psala další kapitola našich dějin.“ 
 
 
 
 
 



ČSBS 
 

     
 
 Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu uctila památku všech padlých  
u hlavního pomníku na městském hřbitově. Trutnovskou veřejnost pozval k účasti od 9.50 hodin 
předseda ZO ČSBS v Trutnově ing. Karel Hošek. „Osmadvacátý říjen je dnem, který je pro každého 
Čecha nejen velkým svátkem, ale především dnem, kterým započala historie nové Československé 
republiky. S úctou vzpomínáme i všech těch, kteří za nově se tvořící vlast bojovali a položili za ni daň 
nejvyšší – svůj život.“ 
 
Stav úředníků MěÚ po správní reformě 
 
 Trutnovská radnice zaměstnala v říjnu 257 úředníků. Po reformě veřejné správy přijal městský 
úřad 117 nových sil. Město usiluje o snížení počtu úředníků. V roce 2004, kdy proběhne přestavba 
budovy MěÚ, by se stav pracovníků měl podstatně snížit nejméně o 10%, uvedl tajemník MěÚ  
Bc. Zdeněk Nýdrle. 
 
Lékařská služba první pomoci 
 
 Od 30. října je přemístěna pohotovostní služba lékařské první pomoci z prostor staré 
polikliniky do nově postaveného objektu v areálu trutnovské nemocnice nad vrátnicí. 
 
Cvičení evakuace ZŠ Komenského 
 
 30.října si vyzkoušely děti ZŠ Komenského, jak se správně chovat při evakuaci školy. Podařilo 
se ji vyklidit za dvě minuty osmapadesát vteřin. 
 
Halloween 31.10. 
 

             
 



                                         
 
 Poslední říjnový den patřil i v Trutnově strašidlům. Jejich svátek připomnělo setkání různých 
upírů, kostlivců, čarodějnic a duchů na Krakonošově náměstí od 19.00 hodin. Program pro děti vhodně 
doplnila Agentura Vosa. 
 
Matriční události 
 
 V říjnu se v Trutnově narodilo 63 dětí, z toho bylo 16 trutnovských (7 chlapců a 9 dívek). 
Vítání dětí do života proběhlo 11. a 18. října. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 34 dětí. 
 V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 30 lidí, z toho bylo 16 spoluobčanů (11 mužů a 5 žen). 
Uzavřeno bylo 10 sňatků. Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích  
13 spoluobčanů. 
 
Nezaměstnanost v říjnu 
 
 Nezaměstnanost v okrese se prakticky nezvýšila (jen o dvě osoby). Bylo to ovlivněno  
i příznivým počasím, které umožnilo realizací rozpracovaných akcí ve stavebnictví, lesnictví  
a zemědělství. Dále i tím, že skončil příliv absolventů škol a vyučenci mezi nezaměstnané. (V září se 
do evidence hlásilo 340 absolventů, v říjnu jen 60.) 
 Nově jako uchazeči o zaměstnání se evidovalo 608 osob. Do práce nastoupilo 452 uchazečů, 
z evidence bylo vyřazeno 153. 
 Počet volných míst klesl o čtyři na 771 – asi dvě třetiny z nich se týkají dělnických profesí. 
Stále chybí místa pro ženy – na jedno volné místo připadá 26,7 uchazeček. V listopadu se situace 
patrně nezlepší. 
 V obvodu MěÚ Trutnov s rozšířenou působností bylo 3 384 uchazečů o zaměstnání. Míra 
nezaměstnanosti v obvodu Trutnov byla 10,23%. 
 
 



Kulturní nabídka na listopad 
 
 Kulturní nabídka říjnových Radničních listů na listopad byla: 
Dům kultury: 
do 14.11. Josef Svoboda: Plitvická jezera. Výstava fotografií v kině Vesmír. 
3.-6.11. Burza zimního sportovního oblečení a vybavení. 
10.11. Kluk nebo holka. Pořad pro 3.-6.tř. ZŠ v kině Vesmír. Vstupné 30 Kč. 
10.11. Akademie třetího věku. Prof. PhDr. Jan Císař, CSc.. Karel Höger a Dana Medřická. Národní 
dům. Akce DK a ČČK. 
11.11. Životní magie. MUDr. Jaroslav Špalda (1. část přednášky). Nár. dům., 40 Kč. 
12.11. Recitál „Radek Tomášek a Radek junior.“ Konc. síň B. Martinů, vstupné 80 Kč. 
14.11. Podzimní country večer. Provází Star West, hraje Pěna. Vstupné 55 Kč, ND. 
16.11. Dětská maxidiskotéka v Nár. domě, vstupné 30 Kč. 
18.11. A do pyžama! Divadelní předplatné. Národní dům, vstupné 170 Kč. 
21.11. Kabaret Praha: The Best of Travesti show. Zábavný pořad v Nár. domě, 180 Kč. 
23.11. Povídání o sluníčku (z pohádkového cyklu Sedmikráska). Kino Vesmír, 20 Kč. 
24.11. Nápad myšky Terezky aneb o zlé koze. Divadlo Matěje Kopeckého. Kino Vesmír pro 1.-2.tř. 
ZŠ, vstupné 30 Kč. 
24.11. Akademie třetího věku. Oldřich Šlégr: Sri Lanka. Národní dům. 
25.11. Barokní Evropa. Koncert pro SŠ. Soubor Trifolium Musicae. KS B. Martinů, 30 Kč. 
26.11. Medardo a Pamela – Rozdvojený vikomt. Divadlo Drak Hradec Králové pro 7.-9.tř. ZŠ. 
Národní dům, vstupné 30 Kč. 
26.11. Životní energie (2. část přednášky MUDr. Jaroslava Špaldy). Nár. dům, 40 Kč. 
27.11. Petr Spálený a New Apollo band. Národní dům, vstupné 145 Kč. 
17.11.-30.12. Milan Kment: Fotografie. Výstava panoramatických snímků. Kino Vesmír. 
 
Ostatní pořadatelé: 
do 12.11. Dalibor Matouš – malíř, grafik. Galerie města Trutnova. 
13.11.-3.12. Eva Hynková a Bohumil Sokol. Galerie Lada. 
19.11.-5.1. Jaroslav Klápště. Obrazy, asambláže, grafika. Galerie města. 
21.11.-11.1. Bude zima, bude mráz. Vánoční výstava v Muzeu Podkrkonoší. 
22.11. Oblastní výměnná schůzka sběratelů v Klubu důchodců Nivy. Pořádá Klub filatelistů Trutnov. 
Galerie Dračí ulička 19.11. Studentský fotosalon. II. 24.11. Studentské dvojpředstavení: Woody Allen 
v Dračí uličce (Smrt klepe na dveře. Velký šéf). 
Listopadový program v Country clubu Bonanza: 6.11. Jarní vánek. 13.11. a 20.11. Country band 
Bonanza. 22.11. Zvěřinové hody při živé muzice. 27.11. Country band Bonanza. 29.11. „Noc  
pod balkánským nebem“ (večer věnovaný trutnovským spoluobčanům balkánského původu a jejich 
kultuře). 
 
 Od 1. listopadu je nově otevřeno ve Školní ulici Avon centrum se stálou výstavou kosmetiky. 
 
Lékařská služba první pomoci stomatologů 
 
 Lékařská služba první pomoci stomatologů se od 1.11. mění. Zatím co dosud sloužili pouze 
zubní lékaři v Trutnově, nyní se budou postupně střídat všichni lékaři okrsku, a to každý ve své 
ordinaci. 
 Rozpisy služeb jsou umístěny u hlavního vchodu stomatologie v Polské ulici a každý pátek 
v Krkonošských novinách. Pohotovostní služba každou sobotu, neděli a svátek od 8 do 12 hodin. 
 
 Obavy z chřipky zvýšily zájem o očkování proti ní. Za vakcinaci a aplikaci se platí 200 Kč. 
 
 
 



Diashow L. Šimánka 
 
 Pro velký zájem o diashow Leoše Šimánka, o jeho plavbě v nafukovacích člunech podél 
aljašského pobřeží Pacifiku k ledovcovým horám zálivu Glacier Bay a Prince William Sound, proběhl 
jeho pořad v kině Vesmír třikrát. A vždy plno. 
 
Výstava Žebřík 
 

             
 

             
 
 Ve dnech 3.11. do 16.11. probíhala ve výstavních prostorách Staré radnice výstava prací 
výtvarné skupiny Žebřík – obrazy, černobílé fotografie, dřevěné plastiky. Již podruhé (poprvé  
před dvěma lety) se předvádějí mladí tvůrci trutnovské veřejnosti. 
 Výstavu shlédla a kladně se k ní vyjádřila v Krkonošských novinách i akademická malířka 
Dana Holá. „Výstava Žebřík nainstalovaná v radnici na Krakonošově náměstí, provokuje zajímavými 
otázkami. Odvaha k uvolnění v sobě totiž skrývá mnohá tajemství a napínavé záhady, ale také některá 
rizika. Naštěstí se zdá, že mladí autoři jsou si těchto rizik stále více vědomi, letošní výstava s zdá být 
lepší, než ta minulá. 
 Potěšilo mne zde také velké zaujetí pro tvorbu, upřímná snaha o technické a řemeslné 
zvládnutí, nové pohledy i aspirace, nápaditost, ale i vtip a humor. Nápaditost, zvláštní tajemství  
a úsměvně provokativní humor je i v instalaci celé výstavy. 
 Prohnuté šňůry s kolíčky navozují symbol skrytého úsměvu přes celou šíři prostoru. Magické 
přítmí se měkce rozlévá, záblesky šperků s hadovitě vinou jakoby v podmořské fauně, vyzáblé paže 
odlehčených plastik sahají vysoko k nebi, obrazy i grafiky se záhadnými symboly náš příjemně  
i užitečně matou. 
 Ani mírně chaotické hledání zde není na škodu, snad právě naopak. S vědomím rizika ovšem. 
 Z autorů mne příjemně překvapili Julie Gaislerová (grafika, kombinovaná technika), Petr 
Zbokouš (vtipné kombinace lyrické a geometrické abstrakce v dřevěných plastikách, zčásti 
samorostech), a Eva Cello některými díly. Ale i díla dalších autorů, nápadité šperky, dramatické 
fotografie, již zmíněné štíhlé dřevěné plastiky a tak dále. 
 Zdá se, že autoři začínají pomaličku objevovat sami sebe. Což ovšem do budoucna zavazuje. 
Neboť další hledání bývá stále náročnější, zároveň však nesmí člověka odradit od vědomé odvahy  



a riskování. Chuť riskovat však autorům naštěstí nechybí.“ 
 
Rekonstruovaná poštovní budova v Horské 
 

               
 
 Zmodernizovaná budova pošty v Horské ulici s devíti přepážkami v jednom velkém sále byla 
otevřena 3. listopadu za účasti zástupců MěÚ ing. Horynové a tajemníka Bc. Nýdrleho. Tím skončil 
řadu týdnů trvající komplikovaný přístup do poštovního provozu. (Ředitelkou České pošty obvod 
Trutnov je Drahomíra Dráždilová.) 
 Před rekonstrukcí měla pošta pro kontakt se zákazníky dvě místnosti, z nichž jedna (telefonní 
kabiny) už vůbec nevyhovovala. Oprava pošty trvala skoro dva roky. Rekonstrukce probíhala nejen 
v přízemí, ale prošla jí celá budova včetně fasády. Trutnovská pošta měla za sebou už skoro stoleté 
trvání – je z roku 1906. (Podrobně o ní v publikaci Trutnov známý, neznámý.) 
 
Předání kroniky a fotokroniky za rok 2002 
 

         
 

             
 
 Trutnovskou kroniku a fotokroniku předali při schůzi městské rady 4. listopadu Antonín Just  
a Karel Hybner. (Další údaje v kapitole 12.) 



 
Poradenské centrum pro podnikatele 
 
 Poradenské centrum pro podnikatele v budově zařízení Most k životu otevřela Regionální 
hospodářská komora 3. listopadu. Centrum bude bezplatně poskytovat informace, zaměřené  
na podporu rozvoje malých a středních podniků, na problematiku EU a jednotného trhu, na informace 
o programech státních podpor podnikání, na poradenství právní, ekonomické i specializované. 
Trutnovské poradenské centrum se dvěma pracovníky bylo otevřeno v úzké součinnosti s vedením 
města, které má enormní zájem na hospodářském rozvoj regionu. 
 
Městská policie 
 
 Zajištění služeb trutnovské městské policie od 1.1.2004 si vyžádá zvýšení počtu o 2 až 4. 
Budou dohlížet na dodržování zákonnosti v Peci pod Sněžkou a v Horním Maršově. Náklady na mzdu 
budou hradit uvedené obce – 350.000 a 150.000 Kč. Zkušební doba má trvat jeden rok. 
 
Zdražení pečiva 
 
 Ohlašované zdražování pečiva je tady – cena jednokorunového rohlíku stoupla  
na 1,50 Kč. Je tomu tak ve všech trutnovských prodejnách, i v marketech. 
 
Domovní tabulky z doby rakouské monarchie 
 
 Staré tabulky s popisnými čísly, postavených před rokem 1945, shromažďuje odbor rozvoje 
města. Řada těchto celokovových nesmaltovaných tabulek s plastickými číslicemi a písmeny jsou ještě 
z období Rakousko-Uherska. Památkář Grof z uvedeného odboru chce utvořit z těchto historických 
tabulek zajímavou sbírku, která by vypovídala mnohé z vývoje zástavby Trutnova. 
 
 Burza zimního sportovního oblečení a vybavení se uskutečnila ve dnech 3.-6. listopadu 
v Národním domě. Neprodané věci jsou věnovány charitativním účelům. 
 
Klub seniorů 5.11. 
 

             
 
 Na programu listopadové schůze Klubu seniorů 5. listopadu byla beseda o odpadech (přišel 
ředitel firmy Transport Jiří Ticháček) a o tanečním sportu ve městě, o kterém pohovořil vedoucí dobře 
fungujícího tanečního centra Bene Dance Art Team Walter Elschek junior. 
 
 
 
 



Úvěr trutnovské nemocnici (provozní půjčka na platy) 
 
 Krizová situace v nemocnicích se dotkla i Oblastní nemocnice Trutnov, která si vcelku vede 
ekonomicky dobře. Nyní ale kvůli opožděným platbám pojišťoven (činí 20 milionů korun) požádal její 
ředitel Martin Limburský krajské zastupitelstvo o souhlas s uzavřením sedmimilionového provozního 
úvěru u banky k překlenutí platební neschopnosti nemocnice. Po projednání v Hradci Králové schválili 
zastupitelé tyto peníze pro nemocnici jako bezúročnou půjčku z rezervy krajského rozpočtu. Jsou 
přesvědčeni, že nemocnice půjčku brzy vrátí. Nejpozději v květnu 2004, jak ujistil ředitel trutnovské 
nemocnice. 
 
Přestavba nemocnice 
 
 Rekonstrukce trutnovského nemocničního areálu probíhá podle plánu. Nyní jsou upravovány 
(po výstavbě centrálních operačních sálů) prostory, které funkčně souvisí s novou budovou. Jsou to 
spojovací nadzemní i podzemní chodby všech objektů. Tato etapa výstavby bude slavnostně ukončena 
19. prosince. Mezi nové prostory budou patřit i centrální sterilizace, hospodářský blok, dialýza, 
dospávací pokoje. 
 
Ředitel MUDr. Limburský k finanční situaci nemocnice 
 
 Ještě k půjčce Oblastní nemocnice v Trutnově, která měla dosud prvenství v ekonomických 
výsledcích. To negativně ovlivnily nyní zdravotní pojišťovny. „Dosud jsme neměli problémy své 
závazky platit ve lhůtě splatnosti.“ Ekonomickou stabilitu provázela důsledná opatření – hlídá se 
spotřební materiál, léky a veškeré náklady. V posledních dvou letech se ale výrazně zvýšily platy  
na základě direktivního nařízení. Téměř o 19%, což hodně zahýbalo rozpočtem nemocnice. „V krajské 
struktuře platů měli naši zaměstnanci nejnižší odměny. Nemocnice, které chtěly trochu ušetřit, snížily 
odměny. To ale u nás nešlo, protože jsme žádné neměli nebo byly jen minimální,“ uvedl k situaci 
ředitel nemocnice. 
 Trutnovská nemocnice má více než dvacet milionů pohledávek u zdravotních pojišťoven. Také 
rekonstrukce celého jejího areálu za plného provozu dala finančně pořádně zabrat. Za posledních sedm 
let se tu prostavělo na sedm set milionů korun. 
 
Vodácký kanál (?) 
 
 Na vodácký kanál v Úpě pro raftaře, kanoisty a kajakáře má město podle sdělení 
v Krkonošských novinách 7.11. zpracovanou studii. Začínal by u vlakového nádraží a končil za letním 
koupalištěm. Předpokládá to ovšem úpravy řečiště. Město věří, že úhradu najde z různých fondů  
a grantů. Vodní kanál by jistě přispěl k dalšímu sportovnímu a turistickému oživení Trutnova. 
 
Vandalské zničení židovských náhrobků 
 

             
 



 V noci z 9. na 10. listopadu poškodil vandalsky neznámý pachatel patnáct náhrobků 
židovských dívek z koncentračního tábora v Poříčí. Došlo k tomu v den výročí tragické Křišťálové 
noci v roce 1938, kdy Německem otřásala pod vlivem nacistické propagandy protižidovská hysterie. 
Záminkou byl atentátník židovského původu v Paříži (útok na německého legačního radu).  
Při listopadovém pogromu byly rozbíjeny a vykrádány v celém hitlerovském Německu obchody, 
zapalovány synagogy. Zabito bylo při tom 91 lidí, na dvacet tisíc Židů byl odvlečeno  
do koncentračních táborů. 
 V Trutnově došlo už před pěti lety k podobnému vandalskému poničení židovských náhrobků. 
„Nemůžu tomu uvěřit. Pár měsíců před vstupem naší země do Evropské unie někdo udělá takový čin,“ 
uvedl k tomu starosta Adamec. „Asi ještě není naše společnost dost připravená na soužití s jinými 
národy.“ Rasismus je velkým problémem současného světa. 
 
 Protižidovský počin byl historicky vzato již třetí – po okupaci Trutnova v roce 1938 vypálená 
synagoga stranou ulice Na Struze, poškození židovských pomníčků v roce 1998 a nyní listopadová 
událost. 
 Zda-li má s posledním zničením židovských náhrobků souvislost v polovině listopadu nalezený 
nápis na pánském záchodku v přízemí radnice „Mišáku, za ty židovské hřbitovy jsi total kreten. 
Deviant,“ policie vyšetřuje. 
 Trutnovská městská rada se rozhodla napomoci vyřešení případu s pomníčky vypsáním 
padesátitisícové odměny za informaci, která by vedla k odhalení pachatelů. 
 
Den veteránů 
 

             
 

          
 
 11. listopad, kdy se vzpomínalo na padlé hrdiny v rámci Dne veteránů, připomněl  
na trutnovském hřbitově vzpomínkový akt. Bylo to ve výroční den kapitulace Německa v roce 1918, 
kdy skončila první světová válka. (Poprvé byl slaven Den veteránů v ČR v roce 1990.) 
 
 
 



Optimalizace MěÚ 
 
 Ke snižování počtu pracovníků MěÚ postupuje město uváženě, cestou postupné optimalizace. 
Začátkem listopadu jich tu pracovalo ještě 251. 
 Zvýšený počet úředníků (v prosinci 2002 160, v lednu 2003 257) si vynucuje rekonstrukci 
budovy MěÚ. Nové kanceláře vzniknou zřejmě ve všech částech budovy v roce 2004. Nejpozději  
od 1. ledna 2005 by celý městský úřad včetně stávajících kanceláří na bývalém ONV měl být  
pod jednou střechou v budově na Slovanském náměstí. 
 
Výlov v Dolcích 
 

             
 

            
 
 Po třiceti letech se uskutečnil 13. listopadu výlov dolního rybníka v Dolcích kvůli jeho opravě. 
Trval deset hodin a bylo vyloveno 6 000 kg bílých ryb (cejnů a plotic), 2 500 kg kaprů (asi 2 800 
kusů), 450 kg (20 kusů) tolstolobiků, 500 kg (150 kusů) candátů, dále 15 štik, 20 bolenů, 20 amurů  
a 200 úhořů. 
 Důvodem pro výlov nádrže v Dolcích (přesně po 32 letech) byla nutnost její opravy – 
vybudování kamenné hráze a odbahnění. Rekonstrukce se má uskutečnit přes zimu – na jaře by byly 
vylovené ryby sem znovu vráceny. 
 Opravu urychlila možnost získání dotace na ministerstvu zemědělství. 
 A kam byly ryby na zazimování přemístěny? Do rybníků nad koupalištěm, některé  
na tzv. líheň, některé do nádrží v Pekle. Celkem se vylovilo zhruba deset tun ryb. Trutnovským 
rybářům už tradičně pomáhali studenti SLŠ. „Spolupracujeme s nimi už sedm let. Tentokrát se ale 
všichni pěkně nadřeli, těch ryb bylo opravdu hodně. Akorát jsme čekali, že v rybníce bude více 
velkých kaprů, nějakých zapomenutých dědků. Doufali jsme, že tam bude více štik,“ uvedl k výlovu 
hospodář místních rybářů Karel Nohejl. 
 
 
 
 



Výstava Evy Hnykové a Bohumila Sokola v galerii Lada 
 

           
 

             
 
 Od 13. listopadu do 15. prosince bude v Galerii Lada probíhat výstava plastik a obrazů, 
Bohumila Sokola a Evy Hnykové. Při vernisáži  majitelka galerie Lada Kastelová ocenila 
jednoduchost a přitom působivost, realitu a krásu výtvarného projevu obou vystavovatelů. Doménou 
Bohumila Sokola jsou dřevěné plastiky především žen, upřednostňuje malířka Eva Hnyková krajinu a 
zátiší povětšinou s podzimními motivy. 
 
 
Nová tribuna městského stadionu 
 

               
 



            
 
 Slavnostní otevření tribuny městského stadionu se konalo 13. listopadu v 15 hodin odpoledne. 
Jím byla uzavřena akce „Rekonstrukce a přestavba městského stadionu v Trutnově.“ 
 Generální dodavatel stavby dokončil objekt tribuny, jak informuje v Radničních listech Petr 
Andr z odboru rozvoje města a územního plánování, koncem října. Počátkem listopadu proběhlo 
kolaudační řízení, 13. listopadu předání do provozu – správcem a uživatelem zařízení bude TJ 
Lokomotiva Trutnov. 
 
 Děkovný dopis starostovi města Mgr. Adamcovi zaslali představitelé trutnovského fotbalu. 
„Město Trutnov je nyní bohatší o perfektní sportovní stánek, který nemá v širším regionu konkurenci. 
Vedení trutnovské radnice, zastupitelstvo a zvláště pan starosta a senátor Adamec v jedné osobě 
v minulosti pochopili, že základ současného fotbalu je v nejlepších podmínkách pro mládež. FK 
Trutnov se nyní necítí jako chudý příbuzný. Po dobu výstavby tribuny se hráči museli několikrát 
stěhovat, vše bylo náročné na organizaci fotbalového života a především pochopení všech – hráčů, 
funkcionářů, rodičů. Nyní bude rovněž organizování fotbalového života náročné, ale o to příjemnější. 
Vždyť jdeme do nového, perfektního… Radnici patří velký dík. 
 My starší jsme rádi, že jsme se nového stánku dožili, ale k tomu bude ještě chybět umělý 
trávník. Umělý trávník je obrovský pokrok právě i v naší zemi, kde zimní přestávka je dlouhá  
a zabraňuje nejen hrát v regulérních podmínkách, ale i tréninku, zejména s míčem, zkrátka neumožňuje 
lepší fotbalovou přípravu všech složek. Jen pro nezasvěcené – přírodní trávník se musí každoročně 
renovovat a to stojí pěkné peníze. Je zapotřebí dvou kamionů sklářského písku, spousty kubíků vody, 
dvanácti set kilogramů hnojiva, trávník se ještě musí propíchovat atd. A to máme v Trutnově dvě 
travnatá hřiště. 
 Samozřejmě, že i vedení FK chce pro získání části finančních prostředků na umělý trávník 
udělat maximum, stejně tak všichni hráči pro lepší umístění klubu, zejména A mužstvo – pro postup  
do divize.“ 
 Výstavba sportovního stadionu je velkým přínosem pro rozvoj trutnovského fotbalu a atletiky. 
 
Pivtest 15.11. 
 

             
 



 Pivtest 2003 v restauraci Na Nivách 15. listopadu zaznamenal rekordní účast. Z devatenácti 
značek piv měli rozpoznat pivo podle chuti, v předpažení držení tupláku, pití piva na čas a držení sudu 
v rozpažení. Vítězem v první disciplině byl Zd. Rösler, který poznal šest značek piva, v druhé  
L. Němec (6 minut a 23 vteřin) a Věra Paseková (2,08), ve třetí St. Vlček (4,1 vteřiny) a R. Svatá 
(12,06), ve čtvrté J. Dřízal (1,39) a V. Paseková(48 vteřin). 
 Zatím co loni přišlo ochutnávat 138 pivařů, letos jich přišlo 186. Jiným rekordem letošního 
Pivtestu bylo vítězství sedmdesátiletého L. Němce. 
 Nejchutnějšími pivy byly vyhlášeny dvě značky – trutnovský Krakonoš a smíchovský 
Staropramen. Obě získaly 16 hlasů. 
 Během dosavadní pivařské soutěže v devíti ročnících se prezentovalo celkem 35 pivních 
značek, počet degustátorů dosáhl čísla 920. 
 Příští jubilejní X. ročník Pivtestu by měl být o měsíc dříve a soutěžit by se mělo venku  
před restaurací, aby se mohlo účastnit maximum lidí. Tradičním oživením Pivtestu je hudba. Letos 
účinkoval v restauraci Na Nivách Jarní vánek. Vítěze v poznávání piv odměnila stovka piv. 
 
Průmyslové zóny Trutnova 
 
 Šest zón má připraveno město Trutnov pro investory – skoro padesát hektarů v průmyslových 
zónách Trutnova. 
 Vybrané oblasti jsou v šesti částech města – Bojiště, Chmelnice, Horní Staré Město, 
Bohuslavice, Krkonošská ulice a Volanov.  Zatím však mohou přicházet jen firmy, které by neměly 
problémy s přepravou materiálu a hotových výrobků. Řešení ale může usnadnit dálnice D 11 z Hradce 
Králové přes Trutnov k polským hranicím tak, aby se stala součástí severojižního propojení Evropy, 
jak zdůrazňuje při každé příležitosti starosta Adamec. 
 Do Trutnova zatím směřovali hlavně investoři z oblasti elektrotechnického průmyslu, přišly 
sem i obchodní řetězce. V roce 2004 se mají rozšířit o další megamarket Lidl v místech dnešního 
Osnada na Polské. 
 Trutnovský region by mohl přilákat i firmy z Polska, Ukrajiny a Litvy. Usnadnit to může  
i okolnost, že mezi národy těchto zemí a ČR není žádná jazyková bariéra. 
 
Mezinárodní nekuřácký den (20.11.) 
 
 Mezinárodní den nekuřáků připomněly 20. listopadu čtyři dvojice studentek SZŠ, které 
nabízely vitamínové bonbony kuřákům, když jim dá své cigarety. Každá dvojice měla padesát 
cigaretových náhrad. Studentky nabízely i brožuru s návodem, jak se odnaučit kouřit. 
 
17. listopad 
 
 Dvakrát se tragicky zapsal do historie našich národů 17. listopad. Před 64 lety nacisté zavřeli 
vysoké školy, před 14 lety krvavě potlačila komunistická policie protestující studenty. 
 Letošní výročí byl letos spíše doménou politiků. Jak si připomínali listopadové události 
trutnovští občané, dokládají zápisy v trutnovské kronice. 
1990: 

V den prvního výročí listopadové revoluce uspořádalo Občanské fórum Trutnova  
na Krakonošově náměstí setkání „Po roce u kašny.“ Počasí špatné, déšť, chladno, v Trutnově běžel 
přímý přenos návštěvy amerického prezidenta Bushe, informovanost o setkání občanů malá a  
na poslední chvíli. K dobré pohodě asi jen dvě stě shromážděných občanů se snažila přispět dechová 
hudba Krakonoška, koncertující před vlastním setkáním. 
 V pořadu k 17. listopadu promluvili kandidáti OF Národní fronty ing. Grundmann, Zdena 
Rýgrová, ing. Erben a jako host z Prahy Daniela Kolářová místo ohlášené Dáši Havlové. Na kašnu 
vystoupil s krátkým projevem i předseda ONV Vlastimil Šubrt. Mezi dalšími to byli i folkaři Pepa 
Lábus z Trutnova a Pavel Foltán z Brna. Pořad uváděl evangelická farář Pavel Pokorný. 



 Paní Kolářová upoutala pozornost účastníků svým upřímným konkrétním projevem, v němž se 
nevyhnula ožehavým problémům současné doby – nespokojenost občanů, špatná práce sdělovacích 
prostředků, privatizace, inflace, nezaměstnanost, stávky. 
 Po setkání na Krakonošově náměstí se odebrala část účastníků do Moby Dicku, kde proběhlo 
neformální jednání s kandidáty OF Národní fronty. 
 
1991: 
 Dva roky od 17. listopadu připomněly Krkonošské noviny anketou se třemi otázkami, jak se 
změnil náš život po 17. listopadu. Z mnoha odpovědí citujeme Pavla Pokorného, který se v listopadu 
1989 silně angažoval. „Osobně jsem velmi silně pocítil svobodu… Nejvíc si vážím té svobody, kterou 
chápu jako možnost odpovídat sám za sebe… Nejvíc mi vadí zneužívání svobody, vědomé a 
promyšlené zneužívání toho, že si tahle země svoje nová pravidla teprve pracně tvoří… Vadí mi závist 
vůči těm, kdo o něco usilují… Vadí mi unaříkanost, odevzdanost osudu, nechuť k životu a pomluvy.“ 
 
1992: 
 Při výročí 17. listopadu jsme si uvědomili, že listopadové události 1989 ovlivnily život v naší 
společnosti ve všech oblastech a zastihly nás mnohdy nepřipravené. Zasáhly i školy v Trutnově. 
Především na středních školách probíhaly vzrušené diskuse o bezohledném zákroku bezpečnostních sil 
na Národní třídě, politických a ekonomických problémech našeho státu. Diskutovalo se zvláště  
při hodinách dějepisu, občanské nauky a češtiny. Přes nezkušenost studentů, kteří neprožili 
bezprostředně krizové události roku 1948 a 1968, převládalo u všech rozhodnutí změnit dosavadní 
život a plně se zapojit do obrodného procesu. V tom byli solidární s vysokoškoláky i s ostatními 
mladými. Navenek je spojovaly i vlaječky, které hrdě nosili na svých oděvech. Trutnovští studenti 
patřili mezi účastníky manifestací a demonstrací na tehdejším Gottwaldově náměstí. 
 
1998: 
 V úvodníku regionálních novin Trutnovsko 17.11. ředitel gymnázia Jiří Vaněk mimo jiné 
uvedl: „Samozřejmě jsme většinou tenkrát (1989) čekali, že se vše změní k lepšímu velmi rychle  
a že brzy dospějeme k takřka ideální společnosti: Domnívali jsme se, že když po sametové revoluci 
skončila vláda nespravedlivých, nastane automaticky vláda spravedlivých. Jenže za spravedlivého se 
považuje každý a leckdy si neuvědomujeme, že není na světě člověk ten, co by se zavděčil lidem 
všem, aby si každý z nás položil otázku, co může udělat pro svou vlast a teprve potom se shánět  
po tom, co by od své země mohl dostat.“ 
 
1999: 
 17. listopadu uplynulo již deset let od chvíle, kdy se na Národní třídě srazili studenti 
s pendrekem politické vůle komunistického režimu. Následující čas přinesl převratné změny, které 
snad stále ještě nedovedeme náležitě ocenit. 
 U Staré radnice se sešli v 17 hodin účastníc historických listopadových dnů s vedením města. 
Po besedě prostoupené mnoha vzpomínkami se odebrali na Krakonošovo náměstí mezi studenty a 
občany – bylo jich na 300, většinou mladých, hodně studenti z gymnázia. Zapálené svíčky, české 
vlajky, hudba, projevy. Student gymnázia Roubínek ve svém projevu mimo jiné zdůraznil, že  
17. listopad 1989 je symbolem znovuvykročení naší země na cestu demokracie, že lidé, žel, příliš 
rychle zapomínají na čtyřicet let komunismu, že spontánní akce studentů navázala na odpor disidentů  
a v rámci převratných změn v bývalém sovětském bloku odstartovala pád komunismu i u nás, že naše 
„blbá nálada“ je neopodstatněná a zbytečná,, že je třeba lidi vyburcovat k tomu, aby přestali pouze 
reptat na svět kolem sebe, ale aby začali dělat něco sami. Svou morálkou, cítěním a konkrétními činy 
ovlivňovat dění ve společnosti, kontrolovat její chod a podporovat demokratické ideály, za což 
demonstrovali studenti a většina občanů právě před deseti lety. 
 Manifestaci obohatil svým vystoupením Pavel Foltán a Tomáš Kočko, kteří zahráli a zazpívali 
písně oblíbeného Karla Kryla. Ke studentům promluvil i trutnovský starosta Ivan Adamec. „Když 
bych se měl zamyslet nad tím, co nejdůležitějšího mi přinesl 89. rok, je to osobní svoboda. V rámci 
platných zákonů mohu dělat a říkat co chci, rozhodovat se podle své vůle. Něco mi tento rok také 



pochopitelně jako mnoha ostatním vzal - vzal mi iluze o řadě lidí, tak trochu o národním sebevědomí 
nebo to, že jsou lidé schopni svobodně žít … Přál bych si, aby se nám všem podařilo žít do konce 
života v demokratické společnosti.“ 
 
Výstava Jaroslava Klápště v GMT 
 

             
 

                
 
 Výstava k nedožitým osmdesátinám Jaroslava Klápště v Galerii města Trutnova 18. května 
(obrazy, grafika, kvaše) zahájil ředitel galerie Aleš Pražan představením výtvarníka. 
 S jeho tvorbou jsme se mohli seznámit v trutnovské galerii již v roce 1999, v roce kdy Jaroslav 
Klápště zemřel. Ta letošní sice nabízí o něco méně obrazů, ale vyrovnává to grafickými díly. „V 50. 
letech umělec tiskne zdařilé dřevořezby s motivem portrétu, s kontrastem černé a bílé barvy, později, 
s nákupem tiskařského lisu, skýtá technika suché jehly nekonečnou invenci. Klápště si je při rytí do 
desky neuvěřitelně jistý a přesný v linii vsypu. Téma grafiky kopíruje i malbu, nebo obráceně, snad jen 
mimo témat zátiší.“ Malíř o grafice říká: Práce sama je podobná chůzi po tenkém ledě. Lze ji snadno 
pokazit, ale málokdy je však nudná. Strávil jsem tu více, tu méně řadu let s rydlem v ruce a do dneška 
jsem se nezbavil pocitu úzkosti, jaký bude výsledek. Toto napětí je jedním z největších kouzel suché 
jehly. A jsem vděčen za každý povedený list.“ 
 V komorním malém sále galerie jsou vystaveny barevné kvaše, které Klápště na cestách  
i v rodné chalupě na Čikváskách tak rád maloval. V grafice byl Klápštěmu nesporně vzorem malíř  
F. Tichý. Malíř si ve svých vzpomínkách sám kladl otázku a váhal nad tím, zda je více malířem či 
grafikem. 
 V životě a díle Jaroslava Klápště rozsáhle informoval na celé straně Krkonošských novin  
29. listopadu ředitel Galerie města Trutnova. 
 Slavnostní vernisáž umělcových prací v trutnovské galerii se zúčastnila i paní Eliška 
Klápšťová, jeho manželka. Zahájení výstavy, která potrvá do konce prosince, obohatilo vystoupení 
houslového mistra Jaroslava Svěceného. 
 
 
Studentský fotosalón v Galerii Dračí ulička (do 12.1.2004) 



 

              
 

         
 
 Zahájení zdařilého Studentského fotosalonu v Galerii Dračí ulička 19. listopadu se zúčastnili 
jako hosté známí trutnovští fotografové Havel, Košťál a Lhoták, kteří mohli ocenit mistrovství 
některých vystavených studentských prací, především Martina Košťála. Nejlepší z jedenácti účastníků. 
 
Bude zima, bude mráz (výstava v MP) 
 

     
 
 Při vernisáži výstavy 20. listopadu v Muzeu Podkrkonoší Trutnov promluvil ředitel Štych. Je to 
už tradiční akce MP, která seznamuje s moderní i historickou lyžařskou výstrojí. Zajímavě je doplněna 
historií vánočních ozdob, ukázkami jejich maleb. Dává i příležitost k jejich nakoupení. (RNDr. Josef 
Štych je ředitelem SLŠ Trutnov.) 
  
 

Objekt na Horské, kde se nacházelo Knihcentrum a Galerie Lada, se přestavuje na banku. 
 
 
ZUŠ 



 
 Cyklus koncertů pořádaný ZUŠ pokračoval 22. listopadu pěveckým recitálem v Koncertní síni 
B. Martinů. Předvedla se vynikající sopranistka rumunského původu žijící v Praze Anda Louise 
Hobza. Na klavír ji doprovázela Irina Kondratěnko. Sopranistka je nyní členkou Národního divadla 
v Praze. 
 
Rekonstrukce školních zařízení 
 
 Rekonstrukce objektů trutnovských základních škol pokračují. Po modernizaci ZŠ 
Komenského přišla na řadu ZŠ v Gorkého ulici (výměna střechy tu začala již v létě) a školní jídelna 
v Poříčí (její přestavba začala v září). Obě akce si vyžádaly už náklad patnácti milionů korun.  
„Na opravy v Poříčí jsme získali státní dotaci, novou střechu v Gorkého ulici platí město z vlastních 
zdrojů,“ uvádí vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Franc. 
 Přestavba jídelny v Poříčí bude ukončena počátkem následujícího roku (nová střecha, výměna 
oken, vnitřní obklady, vzduchotechnika, moderní vybavení – denně se tu bude vařit asi šest set jídel, 
vzduchotechnika). 
 
Michal Nesvadba v kině Vesmír 
 
 Rovněž repríza pořadu Michala Nesvadby (15.11.) zaplnila zcela sál kina Vesmír 22. listopadu. 
Ač jediný dovedl protagonista plně zaujmout malé i velké diváky množstvím nápadů, gagů, legrácek  
a pantomimy. Děti měly příležitost v pořadu Michal na hraní plně se zapojit, uplatnit i své nápady. 
 
Bene Dance Art Team 
 
 Po dva dny (22. a 23.11.) vyučoval v tělocvičně SZŠ sportovní taneční páry z klubu Bene 
Dance Art Team mistr ČR Ján Kliment se svou partnerkou L.St.Hafner. Seminář by měl mít měsíční 
opakování. 
 
Nejstarší občanka Trutnova 
 

                                                       
 
 Své 102. narozeniny slavila 25. listopadu v trutnovském domově důchodců paní Anna 
Ludwigová, nejstarší občanka Trutnova. 
 Do Trutnova přišla před mnoha lety z Vídně. Bydlela v malém domku Na Dvoračkách. 
V místním domově důchodců je od roku 1995. „Paní Anna je velmi svérázná, má ráda legraci  
a především sluníčko. Dříve se ráda a velmi dlouho vyhřívala na zdejší terase. Často jsme měli 
problém ji odtud vůbec dostat,“ uvedla při besedě s oslavenkyní ředitelka DD Irena Vondráčková.  
 Anna Ludwigová má dvě děti (syn Karel dosud žije ve Vídni), dva vnuky a dvě pravnučky. 
Mezi gratulanty nechyběl jednasedmdesátiletý synovec Gustav Fritscher z Trutnova a trutnovská 
místostarostka Hana Horynová. 
 



SZŠ – soutěž dětí 
 
 Soutěž v poskytování první pomoci dětí ze základních škol proběhla 26.11. na Střední 
zdravotnické škole Trutnov. Zúčastnilo se jí na padesát dětí ve dvou kategoriích – žáci 3.-5. třídy a 
žáci 6.-9. třídy. Mladší absolvovali v tělocvičně praktickou část, starší žáky čekalo navíc vyplnění 
testu. Figuranty s nasimulovanými zraněními jim dělali studenti SZŠ. Odborné učitelky školy 
hodnotily postup, způsob ošetření, organizační schopnost soutěžících. Při ošetření je hned upozornily 
na chyby. 
 Studenti SZŠ nezapomínají na nemocné děti. I letos pro ně v nemocnici chystají Mikulášskou 
oslavu s dárečky. Na ně vybrali mezi sebou 1 500 Kč. 
 
Mezinárodní výstava železničních modelů 
 

             
 

          
 
 Klub železničních modelářů Trutnov a Dům dětí a mládeže Trutnov uspořádaly ve dnech 
27.11. až 2.12. ve výstavní síni MěÚ Trutnov Mezinárodní výstavu železničních modelů a kolejišť.  
Při výstavě se prezentovala ČS train Rudná, SDV Praha, LOCO Dvůr Králové, DK – Model Jilemnice, 
Detail Most, MOBE Prostějov, Plastikons Kolín, ES Pečky, Merkur Police n.M., Duha Kolín. 
Zahraniční zastupovaly exponáty Tollig TT Bahn z města Sebnitz, PMT Thűrow, TT Club 120 Berlin 
a Auhagen Marienberg ze SRN. 
 Výstavu pěkně představil v Radničních listech Josef Farský, někdejší redaktor Mladé fronty. 
Ve svém článku hodnotí i 33. rok existence klubu. „Činnost tohoto kolektivu je prospěšná nejen jemu 
samotnému. Napovídá také veřejnosti, zejména té nejmladší, jíž může napomáhat i při volbě povolání. 
Je přece známo, že mnozí z mladých lidí, kteří stáli u kolébky dnes už třiatřicetiletého seskupení 
vyznavačů náročné tvořivosti, propadli kouzlu modelů a železnice vůbec. Někteří v ní nakonec našli 
své zaměstnání a posléze se stali i příslušníky a pracovníky Českých drah. 
 Na výstavě Trutnovští předvedou zájemcům, mezi nimiž každoročně bývají i desítky otců,  
ba i dědečků, kteří přicházejí obdivovat malá dílka, jednak vlastní tvorbu modelů, jednak i hotové 
vagónky, předlohy či vzorky pro velké, skutečné osobní i nákladní vagony a lokomotivy. 



 V sídle MěÚ se také představí čeští výrobci železničních modelů a doplňků pro okolní 
modelovou přírodu… 
 Na výstavě bude také jako obvykle mini prodejna zabývající se nabídkou modelů a doplňků 
k modelové železnici. Předvede se tu rovněž Krakonoš, souprava chladírenských vozů s firemním 
potiskem známého trutnovského pivovaru. Jejich výrobou se dnes zabývá již šest výrobců. Kromě 
vystavovaných zde bude další novinka – WORKSCHOP firmy Auhagen, která věnovala stavebnice. 
Během 40 minut si z ní budou moci děti sestavit vlastní model a odnést si ho domů. 
 Kolejiště bude předvádět firma Merkur ve velikosti 0, tedy v měřítku jedna ku čtyřiceti pěti.  
Je to zmenšenina, pětačtyřicetina skutečné velikosti oproti originálu, jezdícímu např. na železničních 
tratích z Trutnova ve směru na Jaroměř, Starou Paku, také do Teplic n.M. a do Žacléře. Rozchod 
zmenšeniny činí 32 milimetry. 
 Letos, po třech letech, zhlédne trutnovská veřejnost a její hosté – přijíždějící sem z blízka  
i z dáli – opět velké TT kolejiště trutnovského Klubu železničních modelářů. Je na něm mj. ukázka 
s propracovanou úzkorozchodnou železnicí, které jako předloha posloužila skutečná úzkorozchodná 
jihočeská trať Jindřichův Hradec – Obrataň. Na kolejišti se pracovalo i v období uplynulých hlavních 
školních prázdnin. 
 Příznivci této obdivované činnosti dále zhlédnou kolejiště, které přivezou členové KŽM 
z Jičína. Bude to novinka – digitálně ovládané kolejiště. Zahraničí tu bude zastoupeno kolejištěm  
od firmy Tillig, které letos bylo vystaveno na veletrhu v Norimberku, který je největším hračkářským  
a modelářským veletrhem v Evropě. I tentokrát je to velikost TT, měřítko 1:120, s rozchodem kolejí  
12 mm.“ 
 Nové poznatky pro další modelářskou činnost trutnovští železniční modeláři získávali v říjnu 
zájezdem na modelářský veletrh v Lipsku a ve Vídni. 
 
 
 Koncem listopadu upozornily Radniční listy na změněné podmínky pro poskytnutí finančního 
příspěvku v oblasti kultury. Nebudou poskytovány obecně na činnost, ale na kulturní, zájmovou či 
společenskou akci nebo na konkrétní projekt. Musí splnit alespoň jedno z následujících kritérií:  
a) reprezentuje naše město, b) tvoří tradici kulturně společenského nebo zájmového dění v našem 
městě, c) vhodným způsobem oživí veřejný a společenský život města, d) je zajímavý svým 
specifickým určením (dětem, zdravotně postiženým apod.) e) nabízí vhodné využití volného času  
pro trutnovskou veřejnost. 
 
Podnikatelská škola 
 
 Střední podnikatelská škola si připomněla setkáním vyučujících a studentů 27. listopadu deset 
let svého trvání. Vznikla v roce 1993 jako pobočka Soukromé střední školy podnikatelské Hradec 
Králové. Zřizovatelem školy je PaedDr. Vladimír Zelinka, ředitelkou školy Mgr. Ludmila Pěnčíková.  
 
Nástěnný kalendář Trutnova 
 
 K větší propagaci Trutnova přispívá i nově vydaný nástěnný kalendář na rok 2004. Fotozáběry 
zachycující převážně historické památky a pohledy na město jsou dílem místního fotografa Ctibora 
Košťála, Kalendář je k dostání za 69 Kč v infocentru ve Staré radnici. 
 
Publikace „Trutnov teď“ za 59 Kč 
 
 Nástěnný kalendář navazuje na nedávno vyšlou publikaci města nazvanou Trutnov teď 
s bohatstvím barevných fotografií Jiřího Jahody s textem ing. Veroniky Vášové a Ivy Trávníčkové. Její 
poslání vyjadřuje úvodní slovo: 
 „Vítáme Vás v Trutnově. Vaše návštěva našeho města nás těší. Ať je i Vám domovem. 
Příjemný pobyt v něm! Sami poznáte, že v Trutnově se dá toho zažít mnoho a že Vám na to zdaleka 
nepostačí jen jeden jediný den. Pohled na severozápadní horizont, a koneckonců i zdejší podhorské 



klima Vám připomene blízkost nejvyšších českých hor Krkonoš, při procházce podél městem 
protékající řeky Úpy spatříte v čisté vodě i pstruhy. Trutnov touží podělit se s Vámi o svůj charakter. 
 Přicházíte objevit jeho historii, prohlédnout si jeho památky, vstřebat atmosféru v trutnovských 
ulicích, v restauracích nebo při nějaké zajímavé akci? 
 Znáte pověst o založení města, slyšeli jste o bájném rytíři Trutovi a hrozivém draku? Víte, že je 
Trutnov jedním z bývalých královských věnných měst nebo že bitva u Trutnova 27.6.1866 byla 
jedinou vítěznou bitvou rakouské armády v tehdy zuřící prusko-rakouské válce? Slyšeli jste  
o tradičních trutnovských kulturních akcích – Trutnovském podzimu, Jazzinci, Open Air Music 
Festivalu nebo třeba o Strašidlácích? Víte, že se u nás hraje prvoligový ženský basketbal? Uhodnete, 
v kolika žánrech vynikají tanečníci z Trutnovských oddílů? 
 Ale abychom nezůstali jen u nezodpovězených otázek … Otevíráme Vám pomyslné městské 
brány a s potěšením se stáváme Vašimi průvodci … Ať se Vám u nás líbí!“ 
       Pracovníci oddělení pro styk s veřejností 
       při MěÚ v Trutnově 
 Zajímavá a dobře informující publikace o Trutnovu má 15 kapitol – První seznámení. Stopy 
slavných osobností. Místa k návštěvě, věci k vidění. Příroda ve městě. Kultura a zábava. Sportovní 
vyžití. Tradice basketbalu. Jak se v Trutnově tančí. Jezte, pijte, bavte se! Příjemné nakupování. Kam 
z Trutnova na výlet. Aktivní volný čas v trutnovském okolí. Cestujeme do Trutnova. Užitečná 
telefonní čísla pro Vaši dovolenou. Služby turistického informačního centra. 
 
Hudební granty 
 
 Už podruhé za sebou neudělí město grant pro podporu hudebních aktivit. Žádná z žádostí 
neodpovídala představám podpořit klub s hudebním zaměřením a především pro mladé lidi. Nejasně 
formulovaný záměr Martina Jedličky ze Šestidomí zřídit klub New End s použitím grantu na vybavení 
kuchyně nedostal podporu. Jedlička ale uvádí, že jeho klub s nabídkou hudby všech stylů, od jazzu 
přes rock až po disko, chtěl použít grant jen na taneční parket. 
 Zamítnuta byla i žádost Country clubu Bonanza, protože se považuje již za dobře zavedený 
podnik, dále žádost na zřízení uzavřené hudební zkušebny. 
 
Radek Hanykovics z Thajska (?) 
 
 Čeští vězni z Thajska (jedním z nich je trutnovský Radek Hanykovics, odsouzený za pašování 
2,4 kg heroinu) se vrátí už brzy domů. Po administrativní stránce je podle českého velvyslance 
v Thajsku J. Šitlera převoz připraven. Náklady s tím spojené jsou vysoké – paušál 100.000 Kč  
na osobu musí vězni uhradit. 
 Podmínkou návratu je, že ČR musí potvrdit thajský rozsudek (Hanykovics odsouzen v roce 
1996 na 50 let, který mu byl královskou milostí snížen na 25 let). 
 
Připravované zdražení 
 
 Již v listopadu se objevují v tisku zprávy o zdražení v příštím roce – cena zemního plynu se má 
zvednout o 2,8%, cena elektřiny téměř o 6%. Zvýší se i sazba poplatku za odpady vyhláškou města 
Trutnova, k cenovým změnám dojde i v městské hromadné dopravě. Stoupne i cena vody o 7%. 
 
Přestavba MěÚ 
 
 Město připravuje rozsáhlou rekonstrukci svého úřadu na Slovanském náměstí. V příštím roce 
by tu měli být už všichni (200) jeho pracovníci včetně těch, kteří nyní úřadují v budově bývalého 
ONV. 
 Po přestavbě má být v suterénu sídlo městské policie, archiv a spisovna, v přízemí sociální 
odbor, recepce. K dalším změnám v prostorách přízemí, kde jsou drobní živnostníci, dojde. Opravy 
budou probíhat za normálního provozu. 



 Důvodem přemístění pracovníků z bývalého okresního úřadu je nejen roztříštěnost MěÚ, ale  
i finance – za využívání kanceláří tu musí město platit tržní nájemné. 
 Vyšších pater MěÚ na Slovanském náměstí se přestavba příliš mnoho nedotkne – dojde tu jen 
k výměně elektrorozvodů a sítí. Zůstat by měl i bufet ve vstupní hale. Jediný odbor MěÚ – evidence 
vozidel – bude patrně přemístěn ke stanici technické kontroly (problémy se zaparkováním v okolí 
MěÚ). 
 
Klub seniorů 26.11. 
 

             
 
 Koncem listopadu (26.11.) besedovali v Klubu seniorů s občany Jaroslav Semerák, ředitel 
zařízení Lesy a parky města Trutnova, Lucie Motyčková, která má na starosti městskou zeleň a hřbitov 
a Alena Troblová z MěÚ (evidence psů). 
 
Ďyvadlo Neklid ve Voletinách 
 
 Před uvedením nové hry se v listopadu rozhodli členové Ďyvadla Neklid pro veřejnou 
generální zkoušku. Zkušenosti s tím nebyly žádné, ale výsledek předčil očekávání. „Plánovali jsme 
veřejnou generálku pouze pro několik přátel. Tedy abych byl přesný pro několik hodně tolerantních 
přátel. S takovou návštěvností (voletinský sál byl obsazen do posledního místa, někteří diváci i stáli) 
jsme vůbec nepočítali a já opravdu nevím, kde se tolik lidí na zkoušce vzalo,“ podivuje se ve svém 
referátu o tom Miloslav Bernard. 
 U amatérských souborů nebývá vůbec obvyklé, aby před premiérou veřejně hru zkoušeli. Ale 
ukázalo se to být dobré a užitečné – mohly se provést drobné úpravy. V sále hospody ve Voletinách  
by měla premiéra proběhnout v polovině prosince. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Nezaměstnanost na okrese Trutnov se v listopadu skoro nezměnila – počet lidí bez 
Práce klesl o 13. Za relativně dobrými statistickými údaji stojí především teplé počasí – stavební  
a lesní dělníci mohou ještě plně pracovat. Mohlo by to vydržet tak do poloviny prosince. 
 Jaký byl počet hlášených volných pracovních míst? V listopadu 635. Z toho 364 v dělnických 
povoláních, 229 pro technicko-hospodářské pracovníky a ostatní, 103 pro ženy a 21 pro zdravotně 
postižené. 
 V tomto měsíci se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 560 osob. Do práce nastoupilo 
459 uchazečů, z evidence pro nespolupráci vyřazeno 35 a z ostatních důvodů 85. Proti stejnému 
období loňského roku byl počet uchazečů vyšší o 78 a míra nezaměstnanosti vyšší o 0,2%.  
Na Trutnovsku se míra nezaměstnanosti nezměnila už tři měsíce. 
 Došlo i ke snížení počtu nezaměstnaných absolventů škol – snížil se o 70. 
 Počet evidovaných uchazečů na jedno volné místo stoupl na 7,6 a u žen dokonce  
na rekordních 28. 



 Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 61 uchazečů. Do rekvalifikace bylo zařazeno 
112 lidí. S příspěvkem úřadu práce vzniklo 63 nových pracovních míst. V Trutnově (x) se v listopadu 
ucházelo o práci 3 309 osob (58,1%), míra nezaměstnanosti přesáhla 10% (10,1%). (x ve správním 
obvodu obce). 
 Vedení trutnovského úřadu práce uvítalo úsilí ministra práce a sociálních věcí Zdeňka 
Škromacha o zvýšení počtu zaměstnanců. „Situace u nás se už asi pět let prakticky nezměnila.  
Při případném navýšení bychom chtěli maximálně dva zaměstnance. Kapacita nám chybí především  
ve zprostředkování a poradenství.“ (Přímo v Trutnově bylo k 30.11. 1 604 nezaměstnaných – 9,6%). 
 
Janského plakety 26.11. 
 

             
 

             
 
 O předání zlatých a stříbrných plaket MUDr. Janského v sále Staré radnice, které zpestřil 
hudebním vystoupením Jaroslav Nedvěd mladší, více údajů v kapitole 10. 
 
 



Kulturní nabídka na prosinec 
 
 Kam v Trutnově v prosinci za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti nabídly 
v listopadovém vydání Radniční listy. 
Dům kultury: 
do 31.12. Milan Kment: Fotografie. Výstava panoramatických snímků v kině. 
2.12. Mikulášoviny. Zábavné odpoledne pro děti s hosty Jů a Hele v kině Vesmír. Vstupné děti 20 Kč, 
ostatní 30 Kč. 
3.12. Vánoce známé i neznámé. Pořad pro 3.-7.tř. ZŠ v kině Vesmír, 30 Kč. 
5.12. Čertovský country večer. Provází Star West. Nár. dům, 55 Kč. 
7.12. Čertovské hromování (z pohádk. cyklu Sedmikráska). Kino Vesmír, 20, 30 Kč. 
7.12. Duha anebo Předposlední Přemyslovec. Divadelní představení, 70 Kč. 
8.12. Akademie třetího věku. Prof. PhDr. Vladimír Wolf: Technické památky na Trutnovsku. ČČK  
a DK. 
10.12. Životní energie (třetí část přednášky MUDr. PhDr. Jaroslava Špaldy. Nár. dům, 40 Kč. 
10.-17.12. Vánoční výstava. Betlémy a vánoční zvyky. Stará radnice.  
                  Živý Betlém v podání žáků ZŠ Komenského. Krakonošovo náměstí. 
11.12. Vánoce s rolničkou. Pořad pro MŠ, 1.-2.tř. ZŠ Národní dům, vstupné 30 Kč. 
11.12. Politické harašení aneb S politiky stále netančíme. Zábavný pořad Mil. Šimka a Zuzany 
Bubílkové. Nár. dům. Vstupné 250, 240 a 230 Kč. 
18.12. Musica antiqua Trutnov. Vánoční koncert v KS B. Martinů, vstupné 40 Kč. 
19.12. K-Band. Předvánoční koncert v Národním domě, vstupné 40 Kč. 
20. a 21.12. Promenádní koncert Krakonošky. Krakonošovo náměstí. 
25.12. K-Kvintet. Vánoční koncert v Národním domě, vstupné 40 Kč. 
26.12. Svatoštěpánský koncert. Martin Matyska-varhany, Jiří Kábrt-zpěv, housle. Kostel Narození 
Panny Marie, vstupné 40 Kč. 
 
Festival duchovní hudby 
 

             
 

            
 



 Po zahájení Trutnovského adventu 29. listopadu koncertem žáků ZUŠ Trutnov v kostele 
Narození P. Marie, v kostele sv. Václava v Horním Starém Městě pokračoval festival duchovní hudby 
6.12. varhanním koncertem (Ludmila Hanušová-varhany, Lukáš Smolej-trubka), 13.12. v kostele 
Narození P. Marie Hipocondria Ensemble Praha (soubor historických nástrojů), 20.12. Polyfonní 
sdružení Nové Město n. M. (Lukáš Janko-dirigent, Jiří Tymel-varhany), 26.12. Svatoštěpánský koncert 
(Martin Matyska-varhany, Jiří Kábrt-housle, zpěv). 
 
ZUŠ: 
3.12. Koncert na schodech (v 2. patře budovy) 
9.12. Vánoční koncert dětského pěveckého sboru. Národní dům. 
10.12. Pražský hradčanský orchestr. Josef Kocůrek-flétna. Jiří Houska-klavír. KS B. Martinů. 
11.12. Zimní putování aneb Od Martina ke Štěpánu. Vánoční vystoupení žáků tanečního sboru.  
KS B. Martinů. 
16.12. Žákovské vystoupení. Sál ZUŠ. 
17.12. Vánoční koncert orchestru. Koncertní síň B. Martinů. 
 
Ostatní pořadatelé: 
do 3.12. Eva Hnyková a Bohumil Sokol v Galerii Lada. Výstava: krajinomalba, zátiší, dřevořezba. 
do 5.1.2004 Jaroslav Klápště. Výstava: obrazy, asambláže, grafika a kvaše. 
do 11.1.2004 Bude zima, bude mráz. Vánoční výstava. 
13.12. Oblastní výměnná schůzka sběratelů v Klubu důchodců Nivy. 
19.12. Vánoční koncert. Chorea corcontica. Hosté: žáci ZUŠ Úpice. KS B. Martinů. 
 
Country club Bonanza: 
2.12. K tanci a poslechu hraje skupina Country band Bonanza. 4.12. Jarní vánek. 17.12. Předvánoční 
večer se skupinou Country band Bonanza. 29.12. Tradiční bramborářové hody při živé muzice.  
31.12. Silvestr. 
 
Světový den boje proti AIDS 1.12. 
 
 Do boje proti AIDS 1. prosince (světový den boje proti této nemoci) se zapojily i studentky 
střední zdravotnické školy. Prodaly na 200 červených stužek. Výtěžek z prodeje bude využit  
na preventivní projekty (poradenství, testování, propagace účinné antikoncepce). AIDS zabila na světě 
už na tři miliony lidí. Loni čeští lékaři provedli přes 800.000 vyšetření na zjištění viru HIV. 
 
Návrhy na výstavbu divadla 
 
 Do architektonické soutěže na výstavbu divadla se přihlásilo už patnáct architektů.  
Po posouzení návrhů zvláštní komisí, městskou radou a zastupitelstvem budou vystaveny na městském úřadě, aby je mohli 
posoudit i občané. 
 
Ocenění trutnovské nemocnice 

             



 

               
 
 Cenu Českých sto nejlepších převzal na ministerstvu zdravotnictví ředitel oblastní nemocnice 
MUDr. Martin Limburský. Vyznamenání udělila Společnost pro kulturní vzdělávání a 
vědeckotechnickou spolupráci. V oblasti zdravotnictví jich bylo uděleno šest. V Královéhradeckém 
kraji získala vyznamenání fakulta v Hradci Králové a trutnovská nemocnice, která byla oceněna 
z okresních nemocnic jako jediná. Udělení ovlivnily dobré hospodářské a medicinské výsledky  
a stabilizace nemocnice. 
 
„Ve znamení mlátku a želízka“ 
 

     
 
 Na 4. prosince připravil Státní okresní archiv v Trutnově slavnostní křest a autogramiádu knihy 
Václava Jiráska „Ve znamení mlátku a želízka.“ Jak autor uvedl, je to kniha o horách, hornících, 
štolách a šachtách Jestřebích hor, o uhlí, minerálech, o lidském snažení ve znamení mlátku a želízka. 
 Druhý díl této práce (vydalo ji nakladatelství BOR v Liberci) vyjde na jaře 2004. Na úspěch  
se připilo Permoníkem, který je vyroben z bylin Jestřebích hor. 
 
Stavba nových domovů pro seniory 
 
 Výstavba domova důchodců a domu s pečovatelskou službou je stále brzděna nepřidělením 
slíbené dotace. Připravovaný areál má stát na Humlově kopci (Humlův dvůr) s devadesáti místy  
pro obyvatele domova a padesáti pro obyvatele pečovatelského domu. Některé prostory obou zařízení 
budou společné – kuchyně, jídelna, lékařská ordinace, Výstavba si vyžádá na dvě stě milionů korun. 
 
 
 
 
 
 



Mikulášské akce SZŠ 
 

     
 
 Mikulášskou besídku připravily i letos pro děti hospitalizované v trutnovské nemocnici 
studentky SZŠ. Na dárky byly opatřeny peníze sběrem vyřazených desetníků v listopadu – celkem 
1 500 Kč. O mikulášskou akci nepřišly ani děti v městských jeslích na Horské. 
 
Slabina autobusového nádraží 
 
 Nové autobusové nádraží odhalilo za deštivých dnů svou slabinu. Prší na čekající cestující  
a na lavičky pod střechou na nástupištích. 
 Nespokojenost vyvolává fakt, že lidé moknou, pokud čekají těsně před vstupem do autobusu, 
protože střecha nástupiště nesahá až ke kraji nástupního ostrůvku. Dalším problémem jsou lavičky  
u skleněné svislé stěny. Ta nesahá až po střechu, takže mezerou vniká déšť s větrem na nástupiště. 
Nyní na sezení prší, v zimě se zachumelí. Takže sezení nebo uložení zavazadel na ně není bez rizika 
namočení. 
 K problému se vyjádřil po kritice v Krkonošských novinách architekt Martin Vokatý, jehož 
firma Atip nádraží projektovala. „Nejde to brát jako hotové nádraží. Nad nástupištěm jsou pouze 
přístřešky, protože se počítá ještě se stavbou odbavovací haly. A v ní by se lidé měli před deštěm 
schovat.“ Jenže hala se bude stavět neznámo kdy. Ale cestující chtějí nápravu ihned. 
 Architekt namítá, že úplné zastřešení by znamenalo nepřiměřené náklady. Město chce 
napomoci situaci řešit. Podle zastupitele Vlastimila Prouzy by mělo postupovat důrazněji při hledání 
nápravy. 
 Částečným řešením by bylo zvýšení skel nebo umístění laviček na jiném místě. 
 
Hračky pro děti běženců 
 

               
 
 Pro děti z uprchlického tábora v Kostelci nad Orlicí sebrali mezi sebou studenti trutnovského 
gymnázia. Jde většinou o děti běženců z Čečenska. Předány jim budou při Mikulášské besídce. 
 



Senátor Adamec v Uzbekistánu 
 
 Z osmidenní služební cesty se 5.12. vrátil trutnovský senátor Ivan Adamec z Uzbekistánu  
a Tadžikistánu, kde pobýval jako člen hospodářského výboru senátu. „Zkoumali jsme další možnosti 
pro český export a případné rozšíření podnikatelských styků mezi oběma asijskými zeměmi a ČR,“ 
vysvětlil cestu po Asii. „Uplatnit by se zde mohli především stavební a strojírenské firmy, podniky 
z potravinářského a zpracovatelského průmyslu.“ Po 20 letech se se svou školní ruštinou celkem dobře 
až na odborné výrazy domluvil. 
 
 Již VII. ročník tradičního turnaje v křížovém mariáši se konal 6. prosince v Restauraci  
na Nivách. 
 
Nová stanice technické kontroly v Autostylu 
 
 Nová stanice technické kontroly v Autostylu (bude v ní mít sídlo z oddělení dopravních agend) 
bude společným pracovištěm automechaniků a úředníků. K jejímu zřízení tajemník MěÚ Zdeněk 
Nýdrle uvedl: „Pro motoristy to bude výhoda. Nejen že si tu auto nechají zkontrolovat či opravit, ale 
současně zde zařídí nezbytné úřední formality. Zmíněná lokalita je navíc relativně blízko středu města. 
 Dosud se dopravní dokumenty vyřizují v oddělení dopravní agendy v budově bývalého ONV, 
odkud se přemístí všechny kanceláře MěÚ jinam. Nabídku Autostylu (výhodně pronajmutí kanceláře 
pro 12 úředníků – od evidence vozidel přes řidičské průkazy až po zkušební komisaře autoškoly) 
radnice uvítala. 
 Nová STK začne pracovat od 30. září – ročně by měla odbavit čtyři až pět tisíc prohlídek. 
 
Vánoční trhy 
 

     
 
 Vánoční trhy na Krakonošově náměstí proběhnou ve dnech 8.-24. prosince. 
 
Dny otevřených dveří škol 
 
 Na méně dětí, na méně žáků a studentů reagují skoro všechny trutnovské školy nabídkou 
seznámení s jejich prostředím a vyučovacím plánem ve dnech otevřených dveří škol. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sté narozeniny Marie Hořínkové 
 

     
 
 Sté narozeniny oslavila 8.12. ve Starém Rokytníku Marie Hořínková. Žije v této nevelké obci 
od roku 1957. Má čtyři dcery a dva syny, patnáct vnoučat a patnáct pravnoučat. Většinu života 
pracovala jubilantka v zemědělství. Ráda zpívala a tancovala – tanec byl v minulosti prakticky jedinou 
zábavou, prozradil na ni při oslavě její nejmladší syn Vladimír. 
 Z městského trutnovského úřadu, pod který obec patří, přišla pogratulovat místostarostka  
ing. Horynová a za sbor pro obč. záležitosti Hana Jůzlová. 
 
Nové byty v bývalé dětské družině ZŠ Gorkého 
 
 Začátkem prosince byl slavnostně otevřen opravený objekt bývalé dětské družiny při Gorkého 
ulici. Kromě komerčního přízemí (sem budou přemístěny z Moby Dicku některé služby – pedikura, 
kosmetika, pánské a dámské kadeřnictví) bylo v budově někdejšího hostince Krásná vyhlídka a kina 
zřízeno i čtrnáct bytových jednotek, které byly velmi rychle obsazeny – jeden z bytů je bezbariérový. 
„Dům je jasným příkladem toho, že i při dodržení obvyklé výše nájmů se vyplatí v tomto odvětví 
podnikat a spokojeni mohou být jak nájemníci, tak pronajímatelé,“ uvedl při předání domu trutnovský 
starosta Adamec, který vítá takovou aktivitu soukromníků. 
 
Vánoční výstava  
 
 Vánoční výstava Domu kultury „Pojďme spolu do Betléma“ byla zahájena 9.12.  
ve Staré radnici na Krakonošově náměstí. 
 
„Tak či onak o Vánocích“ (ZUŠ HK) 

                       
 



               
 
 „Tak či onak o Vánocích,“ literárně-dramatické pásmo divadla Jesličky z Hradce Králové  
pod vedením Evy Zámečníkové se konalo 9.12. v podkroví galerie. 
 
Prodej vánočních stromků 
 
 Lesy a parky Trutnov, s.r.o. zahájily 9.12. prodej vánočních – potrvá do 18.12.. Prodává se 
v areálu společnosti v Úpické ulici. 
 
Výstava v MP 
 
 Do poloviny ledna bude otevřena výstava „Bude zima, bude mráz“ v přízemí Muzea 
Podkrkonoší Trutnov. Zahájení zpestřila ukázka zdobení vánočních ozdobných kuliček. Návštěvníci 
muzea mají možnost zakoupení některých vystavených exponátů. 
 
Prodej ryb 
 
 Prodej vánočních ryb se nyní už řídí přísnými hygienickými a veterinárními normami. 
Dodržovat se musí i vyhláška k zákonu na ochranu zvířat proti týrání. 
 Prodejní místo musí být vybaveno omyvatelným pultem, dostatečně velkými káděmi na živé 
ryby s přítokem a odtokem zdravotně nezávadné vody a musí být umístěno v blízkosti kanalizace. 
 Kapři, kteří patří mezi hlavní chovné ryby v ČR, musí být do prodejen dodáváni zdravotně 
nezávadné – bez pachu, deformací těla, s čistou pokožkou, bez poranění zasahujícího do svaloviny 
nebo kostí hlavy. 
 
Vandalský čin s rasistickým zaměřením 
 
 Na stěně výtahu MěÚ se 9.12. objevily černou barvou namalované rasistické symboly – 
šibenice, na níž je zavěšena šesticípová hvězda s uvnitř vepsanou číslicí 15. „Číslo naznačuje, že 
malůvka ve výtahu může souviset s nedávným vandalstvím na trutnovském hřbitově. Právě tam 
pachatel poškodil patnáct náhrobků židovských dívek,“ uvedl v této souvislosti tajemník MěÚ  
Zd. Nýdrle. Ke kresbě patřil nápis T-18. 
 Uvedená kresba je už druhou, která se objevila v budově městského úřadu (nápis na WC 
panského záchodu v přízemí). Oba nápisy mohou mít spojitost s vandalstvím na trutnovském hřbitově. 
 Identifikace vandala – rasisty je reálná, protože prostor před výtahem je monitorován kamerami 
městské policie. Dotyčný by se měl nalézt na záznamu kamerového systému. (Na toho, kdo by pomohl 
odhalit pachatele, čeká odměna 50 000 Kč od města.) 
 
 
 
 



Návrhy na městské divadlo 
 

             
 

             
 
 Po dva dny (11. a 12.12.) posuzuje speciální komise města architektonické návrhy na městské 
divadlo. Sešlo se jich hodně – patnáct. Na potřebě vybudování divadla se shodli všichni zastupitelé 
Trutnova. 
 Stavba bude v místech bývalého autobusového nádraží (na „Šmoulově“), které dnes slouží jako 
parkoviště. 
 Posuzování návrhů je anonymní, návrhy jsou pouze v podobě animací a plánů, bez plastických 
modelů, „Divadlo se nestaví v České republice každý den. Pro architekta, jehož jméno bude 
s divadlem díky vítěznému návrhu spojené, to bude znamenat významný nárůst renomé,“ zdůraznil 
starosta Adamec. Budova by měla mít víceúčelové využití, především pro kulturní a společenské akce. 
Město chce na stavbu divadla získat dotace nejen ze státní pokladny, ale také z fondů Evropské unie. 
 
Infineon 
 
 V průběhu čtyř měsíců (do března 2004) hodlá společnost Infineon Technologies zvýšit 
výrazně počet zaměstnanců o dvě stě. Masivní nábor je zaměřen převážně na odborné dělnické profese 
– na vyučené v oboru elektro a strojní. Potíže má podnik se sháněním vysokoškolsky vzdělaných 
techniků, špičkových elektroniků, analytiků a dalších specialistů. V Trutnově působí ještě v tomto 
oboru další elektrotechnické firmy Siemens a Tyco. 
 V Infineonu pracuje nyní na 800 zaměstnanců. Podnik působí v Trutnově od roku 1993. 
 
Péče o zeleň (TS) 
 

V listopadu prováděli pracovníci TS kácení a prořezávání stromů na svahu pod hradbami  
u pošty: Spolupracují nutně s horolezci při odřezávání větví ve větších výškách – jsou to členové 
Sportovního klubu Kvíčala. 
 V prostoru pod hradbami probíhá prořezávání po třech letech. Koncem roku Technické služby 
upravují stromy a keře postupně v jednotlivých částech města. Loni to bylo v Šestidobí, letos přijde  



na řadu ještě Volanovská alej a okolí cesty na Libeč. 
 
Optimalizace školství 
 
 O tom, že ani Trutnovu se nevyhnou změny ve školství informoval v krkonošských novinách 
13.12. předseda školské komise Jiří Paták. Ve městě je šest základních škol, speciální ZŠ, ZUŠ, Dům 
dětí a mládeže, Mateřská škola – Trutnov je jejich zřizovatelem – hradí jejich veškeré neinvestiční 
náklady (opravy, údržbu, energie), zajišťuje prostředky na jejich obnovu a rekonstrukce. 
 Klesající porodnost si vynucuje optimalizaci školství i v Trutnově – v roce 1994 narozeno 315, 
v roce 2002 273 dětí. Z toho vyplývá i naplněnost jednotlivých škol. Průměr počtu žáků ve třídě 
v trutnovských školách pro školní rok 2003/04 je 23,44. Nejméně je naplněna ZŠ R.Frimla, kde tento 
průměr je 18,8 žáka na třídu. Největší průměr má ZŠ Mládežnická – 25 žáků na třídu. Náklady  
na jednoho žáka jsou pak přirozeně značně rozdílné. Průměrná částka na rok a žáka je 6 659 Kč.  
(Na ZŠ R.Frimla 8 669 Kč, na ZŠ v Gorkého ulici 4 879 Kč). 
 Situací se již několikrát zabývala komise pro výchovu a vzdělávání – ta je poradním orgánem 
městské rady. 
 Optimalizace nebude nijakou snadnou záležitostí. Vyžaduje důkladné posouzení všech hledisek 
a kritérií. Město nemůže provozovat podlimitní zařízení. V roce 2003 činily neinvestiční prostředky 
ZŠ 55 354 000 Kč, investice 54 763 000 Kč a příspěvek na investice 582 000 Kč. 
 
K optimalizaci trutnovského základního školství 
 
 Ke stabilitě ZŠ Mládežnická se vyjádřil její ředitel Zdeněk Géc. I když i tady se nutně projevil 
pokles počtu žáků, je na tom v porovnání s ostatními školami lépe – v současné době má přes  
800 žáků. Úbytek dětí na sídlišti Zelená louka je minimální. Škola se uplatňuje i zajišťováním dobrými 
standardy pro vzdělávání, zájmovou a doplňkovou činnost. Klub zájmové činnost Eldorádo na škole 
organizuje širokou zájmovou činnost a řadu jednorázových akcí, především o prázdninách. Na škole je 
stabilní kvalitní pedagogický sbor – pracuje tu 58 pedagogů. 
 
 ZŠ R.Frimla do dnešní doby měla jen běžné provozní problémy. Boj o děti je v době klesající 
porodnosti v Trutnově běžný. Ovlivňuje ho i rozdělení města do regionů, jejich přidělení každé škole. 
Zneklidnění atmosféry na této škole způsobila i nepravdivá informace o jejím možném zrušení. To 
vedení školy vyvrátil starosta Adamec. V lednu chce o všech těchto záležitostech besedovat s učiteli  
a rodiči. 
 K uvedené problematice uvedl místostarosta Hendrych: „K informaci ohledně optimalizace 
základního školství mohu říci, že veškeré závěry a úvahy jsou dnes předčasné. V současné době 
probíhá shromažďování podkladů pro zpracování seriózní analýzy, která se týká všech základních škol 
v Trutnově, počtu žáků v nich a výhledem do budoucna. Teprve až bude materiál komplexně 
dopracován, bude předložen orgánům města – radě a zastupitelstvu, které rozhodnou o dalším postupu. 
Ten bude konzultován se zástupci Královéhradeckého kraje, protože situace se dotýká komplexně 
školství v našem městě, to znamená základních i středních a dalších školských zařízení. 
 Uznávám, že situace v oblasti školství je komplikovaná, musí dojít k pečlivému zvážení všech 
argumentů a souvislostí s tím spojených. Právě proto si myslím, že rozhodování o další budoucnosti 
v oblasti školství ve městě nemůže být unáhlené. Další jednání budou probíhat v průběhu první 
poloviny roku 2004 a rozhodně o nich budeme veřejnost informovat.“ 
 
Sjezdovka na Chmelnici (?) 
 
 Výstavba sjezdovky s dojezdem skoro ke Krakonošovu náměstí, z Chmelnice k MŠ Na Struze, 
připravuje místní podnikatel Ladislav Ábel. Sjezdovka o rozměrech 420 m  
na délku a 50 m na šířku má být vybavena vlekem, umělým zasněžíváním. Výhodou je i blízkost 
parkoviště U studny. Svůj plán by chtěl Ábel realizovat nejpozději přespříští zimu. Náklady  
na sjezdovku budou asi pět milionů korun. (Vedení trutnovské radnice tento záměr vítá.) 



 
Voletinské divadlo 
 
 Po ročním zkoušení a po veřejné generálce uvedlo 13.12. voletinské Ďyvadlo Neklid hru Obraz 
na sekeru, která pojednává o manželském čtyřúhelníku v 30. letech minulého století kdesi na britských 
ostrovech. Hru v časovém rozsahu 80 minut napsal člen divadla Petr Vančura. 
 
Změny v dopravě 
 
 Autobusy a vlaky budou od 14.12. jezdit podle nových jízdních řádů. Celostátní změny se 
významně týkají také linkových spojů v regionu a městské hromadné dopravy. 
 Vlakovou dopravu mezi Trutnovem a Žacléří nahradí autobusová. Ve všední den už na této 
trase nepojedou vlaky vůbec, v sobotu a v neděli omezeně. Z Trutnova do Žacléře pojede celkem 
osmnáct nových autobusových linek. 
 Na trase Horní Staré Město – nádraží bude v době dopravní špičky přidán další autobus. 
 
Oblastní schůzka sběratelů známek 
 
 Na poslední letošní oblastní výměnné schůzce sběratelů známek 17.12. byla bilancována 
celoroční činnost – osm setkání v Klubu důchodců a dvě aukce známek v malém sále MěÚ. Na valnou 
hromadu 24.1.2004 pozve Klub filatelistů stejně jako jiná léta špičkového filatelistického odborníka. 
(Předsedou Klubu filatelistů je Pavel Janata.) 
 
 S pěticí vojáků 6. polní nemocnice ze Zbirohu besedovali 16.12. studenti třetího ročníku 
trutnovského gymnázia. Byla to v ČR pátá škola, kterou členové polní nemocnice k besedě navštívili. 
A využili toho i ve střední zdravotnické škole a v ZŠ Komenského. 
 
Návrhy na divadlo 
 

             
 

            
 



 Z patnácti návrhů na trutnovské divadlo vybrala zvláštní komise pět nejlepších. První cena 
udělena nebyla – jen dvě druhá místa, protože návrh čtveřice architektů Tomáše Turka, Lukáše Bureše, 
Pavla Tomka a Jakuba Turka a návrh Radka Vopaleckého a Luďka Štefka jsou na stejné úrovni. Oba 
vítězné návrhy se ale od sebe podstatně odlišují – jeden je klasickou záležitostí, druhý je spíše 
avantgardní. (Návrhy bude ještě posuzovat městské zastupitelstvo.) 
 
Živý Betlém (scénka o narození Ježíška) 
 

                
 
     Živý Betlém, desetiminutový příběh příchodu Tří králů, předvedli 17.12. ve vojenském stanu 
na Krakonošově náměstí žáci 9. tříd ZŠ Komenského se zpěvem koled. Počet opakovali pro zájem 
přihlížejících dětí několikrát. 
 
Vánoční stromky (L a P) 
 
 Společnost Lesy a parky Trutnov nabídne letos občanům asi tisícovku vánočních stromků – 
smrky, borovice a stříbrné smrky. Smrky a borovice jsou z vlastních lesů, stříbrný smrk obstarává  
u jiných prodejců. Stromky se prodávají na dvou místech – jedno je u sídla firmy, druhé u Hájenky  
ve Zlaté Olešnici. 
 
 V trutnovské pekárně se pracuje až do hlavních vánočních svátků čtyřiadvacet hodin denně – 
zájem odběratelů vzrostl oproti loňsku o tři až pět procent. Trutnovský podnik zásobuje obchody 
v jedenácti okresech. 
 
Psí útulek 
 
 V psím útulku stráví Vánoce dvacet psů a dvě kočky. „Ještě nikdy jsme tu neměli tolik štěňat,“ 
uvádí vedoucí útulku Zdena Moravcová. Pět jezevčíků přivezly dvě pražské turistky z Pekla  
u Trutnova. Další mláďata, křížence, v igelitovém pytli, byla vytažena z Úpy. Některá štěňata byla 
necitlivě hozena do útulku přes plot. 
 I když se psi v útulku nebudou mít o Vánocích špatně (pravidelní návštěvníci jim zpestřují 
jídelní lístek různými pamlsky), domácí péči těch, kdo by se jich ujali, to nahradit nemůže. 
 
Údržba chodníků v zimě 
 
 I letos připomíná MěÚ vlastníkům nemovitostí, které v zastavěném území obce hraničí s místní 
komunikací nebo s průjezdním úsekem silnice, povinnost odstraňovat nebo zmírňovat závady  
ve schůdnosti chodníků (sníh, náledí) v ranních hodinách (nejpozději do 6.00 hodin), v průběhu dne  
do čtyř hodin od jejich vzniku, ve večerních hodinách do 22.00 h.  
 Použitý zdrsňující materiál nesmí obsahovat toxické nebo jinak škodlivé látky, nejvhodnější je 
písek, drť. (Po skončení zimy musí být zase odklizen). 



 Na ostatních místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic zajišťují údržbu ve schůdnosti 
Technické služby Trutnov, s.r.o. V sídle TS mohou občané posypový a zdrsňující materiál zakoupit – 
sůl 60 Kč/10 kg, drť 50 Kč/20 kg, písek 40 Kč/20 kg, drť liapor 65 Kč/6 kg. 
 
Výstavní prostory po opravně obuvi 
 
 Nové výstavní prostory nalezli regionální umělci ve dvou místnostech nad restaurací  
U Machače v Horním Starém Městě. V současné době tu představil dřevořezbářské práce místní řezbář 
Milan Pejřimovský. Jeho výtvory mnozí znají z výstav Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov. 
Zahrnují práce od jednotlivých lidových motivů k náročným figurálním fantaziím. 
 
Rekonstrukce trutnovské nemocnice 
 
 V polovině prosince byla ukončena druhá etapa modernizace oblastní nemocnice Trutnov. 
V areálu nemocnice vznikla nová budova centrálních operačních sálů, spojovací koridory mezi všemi 
částmi nemocnice, nová jednotka intenzivní péče a oddělení dialýzy. 
 Hlavní stavbou (navenek) je budova centrálních operačních sálů. V jejím přízemí jsou centrální 
šatny a technické zázemí, v prvním patře sterilizace a nad ní čtyři operační sály. Odtud se převážejí 
pacienti do objektu s novými pokoji intermediální péče, dospávacími pokoji a jednotkou intenzivní 
péče. Ta je v místech starých operačních sálů. 
 Spojovací chodby umožňují projít celou nemocnicí pod střechou, urychlují přesun pacientů 
z jednotlivých oddělení. Ušetří se tím za převoz sanitami na jednotlivá oddělení. 
 Nové je i oddělení hemodialýzy, postavené před čtrnácti lety. Nevyhovovala však. Dalšími 
stavbami druhé etapy rekonstrukce jsou vrátnice, výměníková stanice, dílny, jednotka intenzivní péče 
a nemocniční komunikace. 
 Modernizace nemocnice si vyžádala zatím 850 milionů korun, hrazených většinou státními 
dotacemi. Třetí etapa rekonstrukce si vyžádá asi 180 milionů korun. Zahrnuje dokončení výměny 
oken, opravy fasád a márnice. Areál nemocnice by měl být zajištěn na několik desetiletí. 
 Slavnostního dokončení rekonstrukce nemocnice se zúčastnili i zástupci kraje – zdravotní rada 
Královéhradeckého kraje Zdeněk Hajžman ocenil při této příležitosti příkladné hospodaření 
nemocnice. „Přál bych si,“ řekl řediteli nemocnice Martinu Limburskému, „abychom měli ve svém 
regionu pouze taková zdravotnická zařízení jako je trutnovská nemocnice.“ 
 
 Předvánoční nákupy vrcholí – obchody jsou zaplněny kupujícími. Nabízejí obchody na splátky. 
Hodně se prodává elektrotechnika, videopřehrávače, mobilní telefony. Hypermarkety lákají výraznými 
slevami zboží. Návaly lidí v obchodech jsou i příležitostí pro krádeže – přibývá jich. 
 
Skibusy (z nádraží ČD přímo do skiparku) 
 
 Časovou výhodou pro lyžaře jsou skibusy, které dopravují lyžaře zdarma do skiparků 
v Mladých Bukách a Černém Dole. O letošních Vánocích byl přidán další. Společnosti Markid a České 
dráhy jím navazují na vybrané vlakové spoje. Za dvě hodiny se dostane lyžař z Hradce Králové  
do skiparku. Výhodně jsou zajištěny i spoje pro cestu zpět. 
 
Divadlo Vratislava Barvy ve Lhotě 
 
 I když obec Lhota se nachází poněkud stranou vlastního Trutnova, kulturní život tu pulzuje. 
Svědčí o tom i premiéra pohádky „Až opadá listí,“ kterou zdařile sehráli členové amatérského divadla 
Vratislava Barvy ve Lhotě. 
 
Vánoční nákupy 
 
 Předvánoční nákupní atmosféru zachytila redaktorka Krkonošských novin Andrea Festová  



21. prosince. 
 „Centrum města a přilehlé ulice se změnily v jednu velkou nákupní zónu. Plno bylo  
i v trutnovských supermarketech. Zatím co někteří drobní živnostníci slevy teprve chystají, 
hypermarket Hypernova vybrané zboží zlevnil už v pátek.“ „Nejvíce lidí přišlo v sobotu, nebylo tu 
k hnutí,“ komentuje návštěvnost v Hypernově vedoucí potravin Eva Pilařová. „Zákazníky přilákaly 
výrazné slevy. O víkendu jsme zlevnili např. potravinářské a drogistické zboží, zájem byl především  
o hračky.“ Hypermarket se podle očekávání zřejmě nevyprázdní ani dnes a zítra. 
 Stovky knižních titulů prodala v předvánočních dnech Galerie Alfa v centru Trutnova. Čtenáři 
nejvíce žádali cestopisy, obrazové publikace, romány a dětské knihy. „Vydavatelé připravili 
předvánoční balíčky. Lidé si tak mohli pořídit dvě publikace za cenu jedné,“ prozradila majitelka 
zmíněného knihkupectví Daniela Munzarová. 
 Zvýšený nárůst zákazníků zaznamenala ve Zlatou neděli také prodejna kůže a kožešin  
na Krakonošově náměstí. Kupující si odnášeli především drobné zboží, rukavice, bačkory a 
peněženky. „V porovnání s předchozími léty je však ten letošní na výdělek slabý. Lidé pravděpodobně 
čekají na slevy, které chystáme až v lednu,“ uvedla zástupkyně vedoucího Hana Šimůnková. 
 Plné ruce práce má v těchto dnech zlatnice Dana Němcová, která vyrábí šperky podle přání 
zákazníků. Kromě těžkých pánských řetízků a náramků jsou nejvíce žádány náušnice a prsteny. 
„Většinou nakupují ženy. S muži je těžší pořízení, protože nemají konkrétní představu o podobě 
šperku. Lidé jsou ochotni za práci utratit i několik tisíc korun,“ prozradila Němcová. 
 Někteří obchodníci prožívají tlačenice teprve dnes. Nákupy na poslední chvíli registruje 
například pivovarská prodejna. Pivem se lidé zásobili už v pátek a v sobotu, opozdilci přijdou během 
dneška, poslední šanci mají zítra. 
 Slušný výdělek dnes očekává také majitel masného krámu Ludvík Vacek. „Nejlépe jdou  
na odbyt vepřové kotlety a ryby. Ty přivážíme až z Kopidlna,“ prozradil. 
 
Klub dárců krve 
 
 Členové Klubu dárců krve připravili vánoční setkání ve sportovním areálu Olymp v Poříčí – 
hrát tu budou bowling. Mají tu zároveň projednat plán práce klubu v příštím roce. Jeho předsedkyní je 
Hana Jůzlová. 
 
Radek Hanykovics z Thajska (?) 
 
 Český vězeň v Thajsku, trutnovský Radek Hanykovics, se vrátí do ČR až v lednu. Převoz 
obstará naše vězeňská služba. 
 Transport nyní pozdrželo vyřizování povolení k tranzitu. Protože není přímá linka mezi 
Bangkokem a Prahou, je nezbytné povolení země, kde se bude přestupovat z jednoho spoje na druhý. 
Po vyřízení všech formalit a odsouhlasení termínu převozu thajskou stranou ho přepraví tři dozorci. 
 O jeho dalším osudu doma rozhodne Obvodní soud pro Prahu 6, který ho umístí do věznice  
na Pankráci. Tady bude až do vynesení rozsudku. Letošní Vánoce (už osmé) stráví letos Hanykovics 
ještě v Thajsku. 
 
Dárcovství krve 
 
 Trutnovští dárci krve, kteří přišli ještě před Vánocemi k odběru, losovali mezi sebou o zajímavé 
ceny – batohy, dalekohledy, digitální budíky. Z této akce nebyli vyňati přirozeně ani ti, kteří přišli 
v průběhu roku. Trutnovská transfúzní stanice každému přidělila identifikační číslo. Od ledna se 
shromáždilo 8 200 takových lístků – ti, co darovali víckrát, měli i větší šanci vyhrát. 
 Odběry 22.12. byly podle vyjádření primářky Dr. Kvardové  patrně letos už poslední. V případě 
potřeby krve je možnost obvolat dárce telefonicky. 
 
 



SÚS 
 
 Údržbu komunikací zajistí o vánočních svátcích pracovníci Správy a údržby silnic v Trutnově. 
Ranní směna jim začíná v šest hodin ráno, kdy projíždějí sedmi okruhy. Společně se střediskem  
ve Dvoře Králové a Vrchlabí mají k dispozici čtyřiadvacet vozů, v případě kalamity vypomáhají 
majitelé traktorů s radlicemi. 
 
 Vánoční svátky stráví v trutnovské nemocnici na dvě stě pacientů. 
 
Vyhodnocení návrhů na městské divadlo 
 
 Jak město ocenilo pět nejlepších návrhů v architektonické soutěži na městské divadlo? 
 Při neudělení 1. místa činila odměna za dvě 2. místa po 225.000 Kč, za 3. místo 150.000 Kč,  
za 4. místo 100.000 Kč, za 5. místo 50.000 Kč. 
 Rozhodování komise (tvořili ji starosta Adamec, místostarostové Horynová a Hendrych, 
architekti Falta a Sýkorský, ředitel pražského divadla Pod Palmovkou Petr Kracík a ředitelka DK 
Rýgrová) nebylo vůbec snadné. Rušně se o návrzích diskutovalo i mezi zastupiteli města. Zaujal návrh 
dvojice Vopalecký-Štefek (2. místo), který byl oceňován jako originální ve zpracování divadelního 
prostoru. Navenek se sice jeví jako extravagantní, ale splňuje požadavky na vnitřní uspořádání. 
Atraktivně působí skleněná budova, po které zevnitř protéká voda. 
 Uspěl při konečném rozhodnutí i návrh čtveřice Turek J., Turek T., Tomek a Bauer  
(2. místo), který působí svou jednoduchostí a vhodným začleněním do okolního prostředí. Navíc je  
i cenově přijatelnější. Projekt má být dokončen příští rok, stavět by se mělo v roce 2006. Po vybrání 
nejvhodnějšího projektu přijde úkol opatřit peníze. 
 Všechny soutěžní návrhy anonymní soutěže architektů budou od ledna vystaveny  
ve Staré radnici. 
 
Zrušení DHS Šestidomí a Libeč 
 
 Koncem prosince zrušilo město dobrovolné hasičské sbory Šestidomí a Libeč – jejich členové 
nevykonávali činnost stanovenou zákonem. Nebyly také zařazeny do příslušných požárních 
poplachových plánů. 
 
Klub vozíčkářů 
 
 Vánoční setkání členů Klubu vozíčkářů proběhlo 28.12. ve faře Církve československé 
husitské. Spolu s předsedou klubu Janem Ročkem vyjádřil uspokojení nad novým bezbariérovým 
přístupem a sociálním zařízením. 
 
Příchod Tří králů (?) 
 
 O dva týdny dříve bylo možno vidět v Trutnově koledníky v úboru Tří králů. Pospíšili si spíše 
vydělat, než oživit tradici. Tříkrálové sbírky jinak probíhají již několik let i v Trutnově mají 
charitativní charakter pomáhat rodinám a lidem v nouzi. 
 
Odvoz odpadu 
 
 Přeplněné popelnice s vánočními odpady kladou zvýšené nároky na popeláře. Bývá jich  
(i letos) dvojnásobné množství než v běžném týdnu. Lidé je mnohdy zbytečně zaplňují papírovými  
a plastovými přebaly, dále i nepotřebným spotřebním zbožím. Vcelku ale letos i v Trutnově lidé odpad 
třídili do vyznačených kontejnerů. 
 
 



Odklízení sněhu 
 
 Vzhledem k hustému sněžení 30. prosince projíždělo od třech hodin ráno trutnovskými ulicemi 
sedmnáct posypových vozů – pomáhali jim i předem nasmlouvaní traktoristé. V plném provozu  
při odvozu sněhu byla v Trutnově kromě zařízení-strojů Správy a údržby silnic i dvě nákladní auta, 
čtyři multikáry a traktory s radlicí Technických služeb. 
 
Matriční události v prosinci 
 
 V prosinci se v Trutnově narodilo celkem 63 dětí, z toho 16 trutnovských (8 chlapců  
a 8 děvčat). Zemřelo 35 lidí, z toho 19 spoluobčanů (13 mužů a 6 žen). 
 Sňatků bylo uzavřeno 9. Jubilejní zlatá svatba proběhla 6. prosince. Vítání dětí do života  
se konalo ve Staré radnici 13. a 20. prosince. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 34 dětí. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 30 našich 
spoluobčanů s dárky a kytičkou. 
 
 Kulturní nabídku na leden 2004 přinesly prosincové Radniční listy. 
 
Sněhová nadílka 
 
 I v poslední den v roce 2003 nadělala sněhová nadílka silničářům veliké starosti – napadlo ho 
30 centimetrů. SÚS tu musela nasadit třiadvacet radliček a devět sypačů. Všechny silnice přes silný 
vítr a tvořící se závěje byly zprůjezdněny. Při úklidu sněhu pomáhali na Silvestra a ráno na Nový rok 
údržbářské vozy Technických služeb. 
 
Prosincová nezaměstnanost 
 
 Jaká byla nezaměstnanost v prosinci. Na trutnovském okrese bylo bez místa 5 793 lidí, míra 
nezaměstnanosti se zvýšila na 9,41%. Nově se jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 625 občanů,  
do práce nastoupilo 413, z evidence bylo vyřazeno 117 osob. Ve srovnání s prosincem 2002 byl počet 
uchazečů vyšší o 40, míra nezaměstnanosti zůstala na úrovni prosince 2002. 
 Trutnovský úřad práce vyplatil od počátku roku na příspěvcích v nezaměstnanosti  
83,478.000 Kč. 
 
Silvestrovský ohňostroj 
 

            
 
 Už tradiční Silvestrovský ohňostroj v Trutnově připravila královédvorská firma Firework - 
nebe ozářilo asi tři a půl tisíce raket. Odpálili je dvorští pyrotechnici, kteří se usídlili v přízemí Staré 
radnice. Odtud byly vedeny stovky barevných drátů od elektrického pultu k jednotlivým raketám. 
Některé rakety byly odpáleny ze střechy radnice, většina však z prostoru před ní, který byl 
z bezpečnostních důvodů uzavřen stejně jako průchod pod podloubím radnice. Pod podloubím radnice. 



Parkování aut na náměstí nebylo na vymezených místech omezeno; pořadatelé ale doporučili jejich 
majitelům, aby tu po dobu ohňostroje raději neparkovali. 
 Odpálení ohňostroje bylo naplánováno od 23.45 hodin, samotnou půlnoc, předěl roku, ohlásí 
zvony a výstřel z historického děla Klubu vojenské historie Trutnov. 
 Působivě sestavené rakety ohňostroje létaly až do výše 130 metrů. Odpalování zajišťovalo 
deset pyrotechniků dvorské firmy, která zajišťovala v Trutnově ohňostroj již podruhé. 
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