
1. Významné události v životě Trutnova v chronologickém sledu. 
 
Na prahu roku 2004 
 
 Krásné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí a zdraví a osobních i pracovních 
úspěchů do nového roku 2004 popřáli všem občanům Trutnova v posledním prosincovém 
vydání Radničních listů 2003 starosta města Mgr. Ivan Adamec, místostarostka Ing. Hana 
Horynová, místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych, tajemník MěÚ Bc. Zdeněk Nýdrle a všichni 
zaměstnanci Městského úřadu Trutnov. 
 Poděkování vyslovili touto cestou i všem členům zastupitelstva města a rady města, 
členům komisí a dalším za svědomitou práci, kterou přispěli v uplynulém roce k rozvoji 
našeho města. 
 Připojuje se k nim i kronikář města, který mohl s uspokojením bilancovat proměny 
Trutnova v uplynulém roce ve všech oblastech jeho života. Věří, že i 47. rok jeho 
kronikářských záznamů za rok 2004 bude neméně radostný a přinese našemu městu další 
rozvoj. 
 
 Prezident Václav Klaus ve svém prvním novoročním projevu prohlásil mimo jiné, že 
vstup do Evropské unie by měli čeští občané využít k posílení své svobody a demokracie. 
Prvního května skončí podle něj formální svrchovanost České republiky a v řadě domácích 
záležitostí začne rozhodovat Brusel. Prezident také vyzval ministry i členy parlamentu, aby 
odvážně a systémově řešili hlavní problémy země – zadluženost státu, problémy 
zdravotnictví, fungování úřadů, problémy venkova i kriminalitu. Politici by neměli zapomínat 
ani na rozvoj škol či fungování soudů. 
 Občané by v tomto roce měli věnovat pozornost trojím volbám, které zemi čekají –  
na jaře k volbám do Evropského parlamentu, na podzim do krajských zastupitelstev a třetiny 
Senátu. 
 Prezident připomněl také, že republika již patnáctým rokem žije v demokratickém  
a svobodném světě. Své nezdary by tedy už neměla svalovat na minulost. Česká republika je 
podle něj fungujícím státem, který je součástí komunity demokratických a přátelských zemí  
a nemusí se bát přímého ohrožení zvnějšku. Patříme, zdůraznil, k té šťastnější části světa, 
měli bychom to vědět a vážit si toho. 
 
 První okamžiky nového roku 2004 přivítalo na trutnovském náměstí při sledování 
silvestrovského ohňostroje na osm set lidí, další v hospodách, klubech a doma. Výtržností  
a úrazů bylo letos podle vyjádření ředitele městské policie Karla Povra minimálně – hlášeno 
bylo pětadvacet alarmů kvůli petardám, vloupání do prodejny Valenta, rozbitou výlohu 
v hodinářství Time a deset drobných výtržností. 
 Sněhová nadílka na přelomu roku hodně zaměstnala silničáře - v Trutnově napadlo  
na 30 centimetrů sněhu. Ve městě a v okolí jezdilo třiadvacet radliček a devět sypačů, 
pomáhaly i údržbářské vozy Technických služeb. Zprůjezdněny byly všechny silnice.  
 Úklid Krakonošova náměstí a přilehlých ulic provedla osmičlenná skupina TS – petard  
rozbitého skla bylo letos méně než v předchozích letech. Lidé byli ukázněnější.  
Na bohuslavické skládce skončilo na Nový rok na 600 kilogramů odpadu posbíraného 
v centru města. Úklid Trutnova byl zvládnut bez problémů. 
 
 Prvním narozeným dítětem na území bývalého trutnovského okresu byla Matylda 
Svobodová, která se narodila v trutnovské porodnici v čase 00:57. Druhá tady byla Martina 
Hermanová – obě ze Dvora Králové. 
 



 V roce 2004 vydáme, žel, více za různé zboží a služby – projdeme vlnou zdražení. 
Reforma financí zvýší, především rodinám, výdaje. Důchody budou valorizovány jen 
minimálně, snížit se mají výdaje v sociálních dávkách. Živnostníkům a drobným 
podnikatelům vzroste výrazně sociální a zdravotní pojištění. Státní zaměstnance čeká nový 
systém odměňování v 16 platových třídách. Některé změny by měly být k lepšímu – snížení 
daně z příjmu právnických osob, klesnout má dědická a darovací daň, připravují se zákony  
na podporu rodiny. 
 
Zvýšení poplatku za odpady 
 
 Dochází i ke zvýšení městských poplatků. Od 1.1.2004 nabývá účinnosti obecně 
závazná vyhláška města Trutnova č. 10/2003 „O místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
vznikajících na území města Trutnova. Od 1.1. činí sazba poplatku 360 Kč za jednoho 
poplatníka a kalendářní rok. 
 Sběrný dvůr z Polské ulice se zatím nestěhuje. Lidé tu mohou odevzdávat 
velkoobjemový, nebezpečný odpad a šrot – vždy v pondělí, středu, pátek a sobotu. 
 
Zvýšení poplatků za komunální odpad a za psy 
 
 Kromě vyššího poplatku za komunální odpad (ze 312 na 360 Kč) – tato částka byla 
jednou z nejnižších v kraji, dojde ke zvýšení poplatků za psy. Schválilo ho zastupitelstvo 
města v září 2003 s platností od 1.1.2004. Vyhláška města Trutnova o místním poplatku  
ze psů byla zveřejněna v Radničních listech. 
 Roční poplatek ze psa se mimo jiné řídí dle částí města a dalších skutečností. 
 Části města I.: Dolní Předměstí (mimo Nové Dvory), D. St. Město, Horní Předměstí, 
H. St. Město, Kryblice, Poříčí (kromě Zákoutí), Střední Předměstí a Vnitřní město. 
 Části města II.: Adamov, Babí, Bohuslavice, Bojiště, Libeč, Lhota, Nové Dvory, Nový 
Rokytník, Oblanov, Starý Rokytník, Střítež, Studenec, Volanov,  Voletiny a Zákoutí. 
 
Části města     I.  II. 
a) v rod. domě za jednoho psa  200  60 
    za druhého a dalšího psa   1500  150 
b) v bytovém domě za jednoho psa  1500  150 
    za druhého a dalšího psa   2100  210 
c) u poživatelů invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jediným zdrojem příjmů 
anebo poživatelů sirotčího důchodu za jednoho psa v rod. domě 60,  50, za jednoho psa 
v bytovém domě 200,  50, za druhého a dalšího psa 300,  150 
d) u fyzických osob podnikajících a právnických osob za jednoho psa 200,  100, za druhého  
a dalšího psa 1500,  150. 
 
 Ke zvýšení sazby v obytných domech bylo přistoupeno především z regulačních 
důvodů (v jednom vchodu několik psů). Poplatek je splatný u nižších částek 1x ročně  
do 15. března, v ostatních případech 4x ročně. 
 
Změny v MHD 
 
 Od 1.1.2004 dochází i ke změnám v hromadné dopravě – zvýšení u jízdenek  
pro dospělé cestující o 1 Kč u jízdenek pro jednotlivou jízdu. Adekvátně tomu se zvýší i cena 
měsíční a čtvrtletní předplatní jízdenky. Při zakoupení jízdenky v předprodeji zaplatí dospělý 



cestující za jízdu v prvním pásmu (do pěti zastávek) 7 Kč, za jízdu ve druhém pásmu 9 Kč. 
Cena měsíční jízdenky je 240 Kč (předtím 210), cena čtvrtletní jízdenky se zvyšuje z 550 Kč 
na 640. 
 Cena jízdného pro děti se nemění, stejně tak se nemění pravidla o bezplatné přepravě 
důchodců. 
 Hlavním důvodem tohoto opatření trutnovské radnice je nutnost pokrytí zvýšených 
nákladů na provoz MHD v důsledku navýšení spotřební daně u nafty. Zvýšení tržby umožní 
vedení města pokračovat v jeho trvalé snaze o zkvalitnění MHD. 
 Významným přínosem pro kulturu cestování bude nasazení dalšího autobusu v časech 
přepravní špičky v úseku H. St. Město – autobusové nádraží. Posílení sedmi spojů v ranní a 
sedmi v odpolední špičce přispěje k větší plynulosti přepravy a k většímu pohodlí cestujících. 
 
 Další změnou je jiná trasa spojů linky č.3. Ty nyní pojedou z autobusového nádraží 
Polskou ulicí a Lomní k zimnímu stadionu. Dále ulicí Svažitou a M. Gorkého zpět do centra. 
Pro cestující z Volanova je důležitá změna trasy ranního spoje kolem Hypernovy a pak zpět 
po Struze. 
 
 Radnice každoročně MHD dotuje – v roce 2003 necelých 2,5 milionu korun 
společnosti Osnado, dalších dva a půl milionu na nový kloubový autobus. V roce 2004 bude 
pokračovat obnova vozového parku. 
 
Úpravy cen plynu, elektřiny a vody 
 
 Od ledna 2004 zaplatí domácnosti v Královéhradeckém kraji za zemní plyn v průměru 
o 2,8 % více. Cena elektřiny by měla vzrůst o necelých 6 %. Větší výdaje nás čekají i  
za dodávky vody. Cena vodného a stočného bude jednotná pro domácnosti i ostatní 
odběratele. Výsledná cena 29,93 Kč za metr krychlový je o 4,6 % vyšší – je to ale nejnižší 
cena v kraji. Dokumentuje i velmi dobrou hospodářskou situaci akc. společnosti VAK. 
 
Nemocnice akciovou společností 
 
 Od 1. ledna 2004 se stane i trutnovská nemocnice z příspěvkové organizace akciovou 
společností. Obavy z toho vyvrací gestor zdravotnictví a náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje Rostislav Všetečka. Nepovede to ke zhoršení péče o pacienty  
a ke snižování platů zaměstnanců. (Touto změnou prochází i dalších pět krajských nemocnic.) 
 
Poradenské centrum pro podnikatele 
 
 Poradenské centrum pro podnikatele v Trutnově otevřela 1. ledna Regionální 
hospodářská komora v budově bývalého Okresního úřadu. Bude tu mít dva pracovníky. 
Rozsah bezplatně poskytovaných služeb je zaměřen zejména na problematiku EU a 
jednotného trhu, českou legislativu pro podnikatele, všeobecné poradenství právní, 
ekonomické i specializované. Dále poskytování informací o státních programech podpory 
rozvoje malých a středních podniků, o založení a vedení firmy, zpracování podnikatelského 
záměru a informací pro jednání s úřady a institucemi. 
 Trutnovské centrum bylo otevřeno v úzké součinnosti s vedením města, které má 
opravdový zájem na hospodářském rozvoji celé přilehlé oblasti. (Poradenské centrum  
pro podnikatele vede Vladimír Motl.) 
 
 



Kulturní nabídka na leden 
 
 Už koncem prosince 2003 nabídly Radniční listy kam mohou v lednu 2004 trutnovští 
občané za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti. 
3.1. – 13.2. Radek Homola: Výstava fotografií ve foyeru kina Vesmír. 
10.1. Posel z Liptákova. Představení Divadla Járy Cimrmana v Národním domě. Vstupné 230, 
210 a 190 Kč. 
12.1. Akademie třetího věku. RNDr. E. Marková: Co nového na Slunci. Pořádá ČČK a DK 
v kině Vesmír. 
12.1. Smíšené pocity. Divad. předplatné. Národní dům, vstupné 180 Kč. 
15.1. Etiopie. Vyprávění s diapozitivy MUDr. L. Holuba. Nár. dům, 40 Kč. 
16.1. Boni pueri. Novoroční koncert v Nár. domě, 90 Kč. 
17.1. Zimní putování za zvířátky. Městský park. Vstup volný. 
21.1. Krakonošův klobouk (pro 1.-4. tř. ZŠ). Nár. dům, vstupné 30 Kč. 
25.1. Kdo zachrání princeznu? Z pohádkového cyklu Sedmikráska. Kino Vesmír. Vstupné 
děti 20, ostatní 30 Kč. 
26.1. Akademie třetího věku. Prof. PhDr. Zd. Jirásek: Měnové reformy po roce 1945. Kino 
Vesmír. 
31.1. Divadelní ples. Téma: Cesta kolem světa. Nár. dům. Vstupné 130 Kč. 
 
Kromě DK nabízejí v lednu ostatní pořadatelé 
Do 5.1. Jaroslav Klápště: Výstava obrazů, asambláže, grafiky a kvaše. Galerie města Tr. 
14.1. – 11.2. Ak. mal. Dana Holá. Vernisáž 13.1. Galerie města Trutnova. 
Do 11.2. Vánoční výstava v Muzeu Podkrkonoší „Bude zima, bude mráz.“ 
23.1. Country večer. Provází Star West, hraje Pěna. Pořádá CDC Star West. ND. 
24.1. Ples lidí dobré vůle. Pořádá: Farnosti Trutnov. Národní dům. 
29.1. Rušivé emoce mysli. Přednáší Roman Virt. Pořadatel: Společnost Diamantové cesty. 
Kulturní klub Nivy. 
Dětská lední revue 29.1. na Zimním stadioně. Vstupné 130 Kč. 
Kino Vesmír hraje denně v 17.30 a ve 20.00 hodin. Prodej vstupenek v pokladně kina, 
předprodej v recepci Nár. domu, v Turist. inf. centru. 
 
Odvoz vánočních stromků společností Transport 
 
 Už v prvních lednových dnech provádějí pracovníci TS odvoz odložených vánočních 
stromků. Většina jich končí v kontejnerech až na ty, které jejich majitelé vyházejí z balkonů 
paneláků. 
 
Výpomoc MP Trutnov v horských střediscích 
 
 Trutnovští městští strážníci mají za sebou první dny působení v Peci pod Sněžkou. 
Město je zkušebně na rok najalo za 350 tisíc korun a poskytlo automobil a služebnu.  
„V horách je skoro stejná práce jako v Trutnově. Zaměřujeme se hlavně na udržování 
pořádku, odchyty psů a dopravu,“ uvedl ředitel trutnovské MP Karel Povr. Strážníci si hodně 
všímají parkování. Umísťují na nesprávně zaparkovaná auta botičky a daří se jim vytlačovat 
auta z lokality za hotelem Horizont na parkoviště. 
 
 Kromě Pece pod Sněžkou pomáhají městští strážníci z Trutnova v Horním Maršově. 
Své působení mají rozšířit i do Mladých Buků a Svobody nad Úpou. 
 



Přírodní kluziště ve Voletinách 
 
 Zima se ohlásila 5. ledna silným mrazem od 16 do 20 stupňů Celsia pod nulou.  
V Trutnově je plně využíván především zimní stadion. Příležitost k bruslení dávají i přírodní 
kluziště. Nové kluziště vzniklo přičiněním Občanského sdružení Voletiny. Má osvětlenou 
plochu a led je denně upravován. 
 
Mráz komplikuje dopravu 
 
 Mráz komplikuje ale dopravu – autobusy mají poruchu, náhradní mají zdržení – 
čekání pro cestující hodně nepříjemné. 
 Silničáři mají napilno. Chemický posyp nemá plný účinek Sníh taje jen pomalu,  
na silnicích zůstává hustá sněhová kaše. Na Trutnovsku je v terénu 18 sypačů a  
46 traktorových radliček. Stále mrzne (6.1.). Ráno ale už bývají všechny silnice sjízdné. 
 
Stávka lékáren a lékařů 
 

 
 
 Ne všechny lékárny a lékaři se zapojili do stávky 6. ledna. Otevřeno a léky vydává 
běžným způsobem lékárna U Zlaté hvězdy na Krakonošově náměstí. Jedním z hlavních 
důvodů stávky jsou problémy ve zdravotnictví – zpoždění plateb od Všeobecné zdravotní 
pojišťovny. Ke stávce od 11 do 12 hodin se připojilo i několik ambulantních lékařů a zubařů. 
 Akutní případy se normálně ošetřují. Provoz nepřerušil např. i trutnovský praktický 
lékař Jiří Řehůřek. „Akutní případy musí i stávkující lékaři ošetřit. Já do lidí nevidím, 
nepoznám, jestli mám v čekárně lehce nepovážně nemocného. Pacienty tedy přijmu jako 
v jiných dnech.“ 
 Na stávku týden předem upozornila občany lékárna U Anděla Strážce. 
 
Tříkrálová sbírka 6.1. 
 
 Už čtvrté sbírky pro potřebné lidi v ČR i zahraničí uspořádalo Sdružení České 
katolické charity. Tříkrálová sbírka probíhala 6.1. v Trutnově – zapojilo se do ní 11 skupinek 
koledníků. Vybrané finanční prostředky se použijí na nákup polohovacího lůžka, 
antidekubitní matrace a přístroje pro lymfatickou drenáž. V Trutnově se vybralo  
na 15 000 korun. 
 
 
 



Lyžařské skibusy 
 
 Bezplatně převážejí lyžaře do horských středisek – k vlekům a sjezdovkám. Tyto 
služby společnost Markid Trutnov letos rozšířila. Každý den přepravují skibusy z Trutnova  
a Vrchlabí lyžaře do všech skiparků v obou směrech. Každý víkend a svátek vyčkávají 
v Trutnově na vlakové spoje od Prahy, Hradec Králové a Pardubic. Nasedne-li lyžař z Prahy 
v šest hodin na rychlík, je v devět hodin díky skibusům už na sjezdovce. V Praze zpátky  
o půl desáté večer. 
 
Přestavba MěÚ 
 

     
 

                                            
 
 Začátkem ledna je už vyklizeno přízemí a suterén MěÚ v Trutnově. Začne 
rekonstrukce budovy Moby Dicku za 22 milionů korun. Místo restaurace a malých 
provozoven tu budou kanceláře MěÚ. 
 
 V druhé polovině ledna představí vedení města ve Staré Radnici čtrnáct návrhů 
architektů na stavbu městského divadla. 
 
Chřipka ? 
 
 Podle vyjádření Krajské hygienické stanice patří Trutnova k oblastem s vyšším 
výskytem respiračních infekcí. Zatím se však letos (89.1.) ještě nejedná o epidemii.  
Na Trutnovsku bylo dosud zaznamenáno 1570 onemocnění na sto tisíc obyvatel. Trutnov je 
nyní na druhém místě v počtu vysoké nemocnosti. Skutečných chřipek zatím jen desítky. 
 V trutnovských školách je zatím normální absence vinou onemocnění z nachlazení. 
Mrazivé počasí pozastavuje počet viróz. O očkování proti chřipce zatím potřebný zájem není. 



 
Areál pro seniory v místech Humlova dvora 
 
 Na místě bývalého Humlova dvora na České čtvrti začne ještě letos výstavba nového 
areálu pro seniory. Náklady na jeho vybudování se pohybují kolem 140 milionů korun. 
 Výstavba domu s pečovatelskou službou patří letos mezi největší investiční akce 
Trutnova. 
 V místě bývalého statku vznikne v průběhu dvou let dvojice čtyřpodlažních objektů 
pečovatelské služby se 46 byty I. kategorie s vlastním zázemím. Stavba obou domů má stát 
podle sdělení Miroslava France, vedoucího odboru rozvoje města 77 milionů. Asi 27 miliony 
bude akci dotovat stát, zbývající část platí město ze svého rozpočtu. Firma pro stavbu vzejde 
z veřejné obchodní soutěže. 
 Stavba domova důchodců, který bude součástí areálu, proběhne později – přišla by asi 
na 60 milionů korun. 
 Důvodem výstavby uvedeného areálu je velký počet žádostí do domova důchodců  
a do domova s pečovatelskou službou – na 400 žádostí. 
 Areál, jehož snímek je vystaven v přízemí MěÚ, vznikne v blízkosti sídliště a základní 
školy. Starší lidé nebudou někde za městem odříznuti od života, zdůraznila místostarostka 
Ing. Horynová. 
 
Rekonstrukce MěÚ 
 
 Rekonstrukce budovy MěÚ za předpokládaných 22 milionů korun se od ledna 
rozběhla. Nové prostory v přízemí a v suterénu radnice potřebuje jako kanceláře pro úředníky, 
kteří k městu přešli po zrušení OkÚ. Přestavba bude probíhat za plného provozu. Do budovy 
na Slovanském náměstí se musí vejít na dvě stě pracovníků. 
 
 
 
Klub vozíčkářů (slavnostní otevření 12.1.) 
 

     
 



     
 
 Nový bezbariérový přístup pro tělesně postižené, otevření zmodernizovaných prostor 
ve faře Církve československé husitské, provedl odpoledne 12. ledna trutnovský starosta a 
senátor Mgr. Ivan Adamec. Zařízení budou využívat především vozíčkáři. Město přispělo na 
tuto akci (mají tu i své sociální zařízení) sto tisíci korunami, našli se i další sponzoři, např.  
i partnerský farní sbor z Drážďan. Hodně se o zřízení střediska přičinili také manželé 
Ročkovi, kteří vedou místní Klub vozíčkářů. Ten má na dvacet členů. Na faře se budou 
scházet třikrát v týdnu. Vozíčkářům vychází plně vstříc farář Tomáš Karel. 
 Na půdě fary má vzniknout i kulturní centrum (divadelní scéna, výstavní síň). 
Komunitní centrum trutnovských vozíčkářů výrazně pomůže při zapojení vozíčkářů  
do normálního života. 
 Slavnosti vozíčkářů 12.1. se zúčastnili i Jitka Molavcová a Alfréd Strejček, kteří akci 
obohatili svým kulturním vystoupením. 
 
Ministr Škromach v Trutnově 12.1. 
 

     
 
 Čtyři vybraná sociální zařízení na Trutnovsku si prohlédl při své návštěvě 12.1. 
ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Diskuse s ním proběhla nejživěji v budově 
společnosti Most k životu za účasti představitelů neziskových organizací a ředitelky Mostu 
k životu Marcely Heršálkové. Práva osamělých matek a nutnost dotace připomněla ministrovi 
Jana Hetflejšová z Klubu osamělých maminek. 
 V kanceláři starosty Trutnova jednal ministr mimo jiné o výstavbě domu 
s pečovatelskou službou a domova důchodců. 
 
 
 
 



Obleva 
 
 Obleva 12.1. hodně změnila stav cest a silnic. Rozbředlý sníh ucpal většinu kanálů – 
pomáhali přitom i pracovníci TS ve všech částech města. Rozbředlý sníh také odstraňovali 
z chodníků. Zapotili se i silničáři v Krkonoších, kde připadl i nový mokrý sníh. Většinu cest 
se ale už ráno podařilo prohrnout. Oteplení přineslo všem (i chodcům) starosti. Hustá mlha  
i řidičům. 
 
Galerie města Trutnova – výstava Dany Holé 
 

     
 
 
 Galerie města Trutnova zahájila letošní výstavní sezónu přehlídkou díla ak. malířky 
Dany Holé z let 200 – 2003. 
 Známou trutnovskou výtvarnici představil při vernisáži její výstavy Příroda hudební  
i absurdní (nové kresby a koláže) v Galerii města Trutnova ředitel Aleš Pražan. 
 Autorka, která žije v Trutnově již téměř třicet let, ve městě vystavovala poprvé v roce 
1983 a poté několikrát v 90. letech. V roce 1995 byla oceněna „Kulturou cenou města 
Trutnova.“ 
 Současná výstava je výhradně, mimo surreálných kreseb ze 70. let, věnována tvorbě 
z posledních let. Pro tuto výstavu připravila Dana Holá více než sto koláží a kreseb. 
 Kolínská rodačka je absolventkou speciálního ateliéru textilního výtvarnictví  
prof. Ant. Kybala na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze. Především Kybalovi  
se podařilo rozvinout její vrozené kreslířské nadání. Na rodné město Kolín má malířka krásné 
vzpomínky. Užívala si přírody venkova, kreslila zvířata, děti a pohádky. Příznivé podmínky 
rodinného prostředí umožnily rozvoj jejího výtvarného nadání již od útlého věku. Maminka ji 
vedla již od mládí k pevné realistické kresbě podle skutečnosti. Příroda a její motivy, kterou 
na Vysočině poznávala, se stala její celoživotní láskou. 
 Po maturitě byla v roce 1956 přijata na VŠUP v Praze, kde kromě hlavního studijního 
oboru se dále věnovala volné tvorbě a v souvislosti s tím ji zaujala i technika filmového tisku. 
Právě z tohoto oboru jí byla zadána práce pro závěrečnou státní zkoušku s konkrétním úkolem 
– vytvořit soubor tištěných dekoračních látek pro n.p. Texlen v Trutnově. Tak ještě za studií 
poznala prostředí a problematiku průmyslového závodu, které ji zaujalo a kam po vysoké 
škole nastoupila a téměř 13 let působila. Lněný materiál ji inspiroval k další volné tvorbě – 
k textilním aplikacím a výšivkám, zatím co volná tvorba se v těchto letech zaměřila na grafiku 
a kresbu. 
 V polovině 70. let navrhovala dezény bytových textilií v pražském Ústavu bytové  
a oděvní kultury, v roce 1976 se přestěhovala s manželem do Trutnova. Ve spolupráci 
s architekty trutnovského Stavoprojektu navrhla a ve dvou případech i sama realizovala 



několik tapisérií, dřevěných reliéfů a dřevěnou vitráž pro reprezentační a společenské prostory 
na mateřské školy na Trutnovsku. V dalších letech se věnovala externímu navrhování dezénů 
utěrek, ubrusů a lůžkovin pro n.p. Moravolen v Šumperku. 
 Nemoc donutila autorku v roce 1987 k odchodu do invalidního důchodu. Výtvarným 
aktivitám se Dana Holá věnuje dál. Zabývá se kresbou, sítotiskem, grafickou technikou suché 
jehly a tvorbou koláží. Především na posledních kolážích je vidět autorčino ovlivnění sluncem 
a teplem loňského léta, významným motivem jsou stromy a květy, zdroj krásy a inspirace 
malířky. Možno říci, že autorka se svou vynikající kreslířskou technikou, schopností uvolnit 
maximálně ruku, ale i smyslem, nápaditostí, imaginací, citlivostí a čerpáním z podvědomí 
navazuje na odkaz Karla Svolinského. Výtvarnice Dana Holá svou poslední výstavou 
prozrazuje, čím se nejvíce nechává ve své tvorbě inspirovat, tedy hudbou, tancem, přírodou  
a literaturou. 
 
 Na vernisáži za doprovodu hudebního dua Vídeňský a Devat promluvil podrobně  
o autorčině tvorbě ředitel Galerie výtvarných umění v Náchodě Mgr. Jan Kapusta. Výstava 
potrvá do 11. února 2004. 
 
 Dušan Melichar, pracovník MěÚ, chce měsíc žít jako poslanec. Snaží se tak upozornit 
na nápady politiků, kteří ostentativně zkoušejí žít za minimální mzdu. „Ty jejich nápady jsou 
absurdní. Normální člověk přece nepotřebuje jezdit na vozíku nebo zkoušet žít za málo peněz, 
aby věděl, že obojí jde velmi špatně.“ 
 Podle jeho názoru jsou politikové až příliš odtrženi od reality všedního života. 
Rozhodl se jim to naservírovat po jejich – další absurditou. „Upozorňuji na to obrácenou 
blbostí. Měsíc budu žít za třicet tisíc korun, což je čistý měsíční příjem řadového poslance.“ 
(On sám pobírá asi poloviční mzdu). 
 
Zimní putování za zvířátky 
 
 Zdařilé odpolední zimní putování za zvířátky v městském parku připravili pro 60 
dětských zájemců pracovníci Domu kultury v polovině ledna. Na dvoukilometrové trase měly 
děti na několika stanovištích příležitost popovídat si s myslivci. Při cestě nezapomínaly děti 
ani nějakou pochoutku pro zvěř. 
 
Zápisy na školách 
 
 Zápisy dětí do prvních tříd v polovině ledna poznamenalo letos mimořádné úsilí škol 
získat je právě k návštěvě k nim. Dalo by se říci, že bojují o každého prvňáčka, aby  
si upevnily svou pozici ve městě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boni pueri 
 

    
      

Český chlapecký sbor Boni pueri založený v roce 1982 patří mezi nejvýznamnější 
hudební tělesa v ČR. V Trutnově se představili 16. ledna v Národním domě. Vstupné činilo 
90 Kč. 
 
SOŠP (deset let trvání) 
 

     
 

        
 
 Deset let svého trvání oslavila v lednu Střední odborná škola podnikatelská. Provoz 
zahájila ve školním roce 1993/94. Je to jediná soukromá střední škola na okrese zařazená  
do sítě MŠMT ČR. Zřizovatelem je Dr. Vladimír Zelinka z Hradce Králové. 
 K prohlídce moderní školní budovy na Polské ulici pozvala škola veřejnost 15. ledna. 
Setkání absolventů a vyučujících se uskutečnilo 17. ledna s doprovodným programem. 
Navečer se pak konal reprezentační ples v Národním domě. 



 
Oprava nové sportovní tribuny (zatékání) 
 
 Novou sportovní tribunu mezi fotbalovým hřištěm a atletickým oválem na městském 
stadionu, která byla předána v listopadu 2003, čekala v lednu oprava – do moderního hlediště 
zatékala voda. Oprava s provádí v rámci reklamace firmou BAK. „Dilatační spáry jsou 
přelepeny pásy lepenky tak, aby nemohlo dojít k zatékání. Ošetřeny jsou i pracovní spáry  
a drobné trhlinky, které vznikly v konstrukci tribuny.“ 
 Výstavba tribuny stála 65 milionů korun – třetina byla uhrazena ze státního rozpočtu, 
zbytek z rozpočtu města. 
 Modernizace městského stadionu bude pokračovat úpravami atletického hřiště  
a rekonstrukcí fotbalového trávníku. Počítá se i s výstavbou dvou krytých tenisových kurtů. 
 
Výstava Miloše Trýzny v Galerii Dračí ulička 
 

     
 
 Výstava kreseb známého trutnovského výtvarníka Miloše Trýzny v Galerii Dračí 
ulička v prvním patře gymnázia na Jiráskově náměstí byla zahájena 22. ledna a potrvá  
do 31. března. Otevřena je vždy od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. 
 Ač rodák Hradce Králové, žije už od dětství v Trutnově, kterému se plně upsal svou 
prací i uměleckou tvorbou. Po vystudování Vyšší průmyslové školy textilní v Ústí nad Orlicí 
působil od roku 1951 v podniku Texlen. 
 Působil také jako učitel na učňovské a střední průmyslové škole textilní, je autorem  
a spoluautorem i několika odborných studií a učebnic pro textilní školy. Výtvarné zájmy jsou 
jeho celoživotní zálibou. Hlavním námětem jeho výtvarného díla je kromě přírody především 
město Trutnov, jeho historicky i přírodně zajímavá místa. 
 V jeho tvorbě se setkáváme s různou formou uměleckého zachycování světa – 
s kresbou, perokresbou, uhlokresbou, olejem i akvarelem. 
 Miloš Trýzna je významným členem Spolku podkrkonošských výtvarníků. Má  
za sebou i řadu samostatných výstav. Za rok 2000 byl vyznamenán udělením Kulturní ceny 
města Trutnova. 
 
Dálnice z Hradce? 
 
 Zatím co úsek dálnice do Hradce Králové je podle názoru předsedy Sdružení pro 
výstavbu dálnice D11-A3 senátora a starosty Trutnova Ivana Adamce už prakticky vyřešená 
záležitost, úsilí o její pokračování na Královec a Lubawku trvá. „Chybí mi druhý krok,“ uvádí 



Mgr. Adamec. „Otázka je, jestli dálnice skončí v Hradci nebo bude pokračovat dál. Pokud ne, 
pak se přece nemusela stavět jako dálnice. Nebo jestli bude D11 koncepčně zařazena  
do dálniční sítě Evropské unie a napojí se minimálně na další dálnici, což by byla v našem 
případě polská A4.“ 
 
Dětská lední revue 
 

     
 
 Dětskou lední revue uspořádala 21.1. na ploše zimního stadionu TJ Lokomotiva 
Trutnov. Navštívilo ji na 2000 dětí a 300 dospělých nejen z Trutnova, ale i z jeho okolí. 
Program byl složen ze dvou částí – první tvoří volné zpracování pohádky O Červené karkulce, 
druhou tzv. ledový koktejl. V pořadu účinkovalo na 50 vystupujících. 
 Na částečné krytí nákladů (necelých 200.000 Kč) přispělo město Trutnov 50.000 Kč. 
Cena vstupenky 130 Kč. Účinkoval Pražský krasobruslařský spolek. 
 
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. 
 
 Trutnovská nemocnice má od ledna 2004 nové označení Oblastní nemocnice Trutnov, 
a.s. Tato změna nabízí průhlednější hospodaření a lepší organizaci zdravotní péče. Předseda 
představenstva ONT Jiří Vambera ujistil v Krkonošských novinách z 21. ledna, že žádné 
závažné negativní změny to ani pacientům, ani zdravotníkům nezpůsobí. Zdravotnické 
zařízení spravuje zastupitelstvo Hradeckého kraje. 
 Obavy z rozprodeje jednotlivých oddělení jsou podle MUDr. Vambery zbytečné. 
Stejně tak i z nižších platů a ztráty některých výhod. Podle Dr. Vambery šetřit se bude, ale  
na pravém místě. „Je zaručeno stejné množství peněz na mzdy jako v předchozím roce. 
Rozdělování budou více ovlivňovat ředitel a primáři.“ Změny se budou projednávat  
i se zástupci zaměstnanců. „Je to dohoda mezi krajem, lékařskou komorou a odbory. 
Zaměstnancům sice klesnou základní tarifní mzdy, více peněz je však na odměny,“ zdůraznila 
Iva Řezníčková, která vede odbory v nemocnici. 
 Uvedená změna má přispět k lepšímu hospodaření. Fungování nemocnic jako 
příspěvkových organizací se celkově příliš neosvědčilo. I když nemocnice Trutnov má 
vynikající ekonomické výsledky. 
 
Psí útulek v mrazech 
 
 I při lednové zimě s mrazy je o 19 psů v azylové stanici Trutnov dostatečně postaráno. 
V zařízení s kapacitou 20 psů se udržuje teplota kolem 15 stupňů – psům zima není. Psí 
útulek má připravené pro horší dny dostatek dek a koberců. Krmiva je dostatek. 



 
 
Žádosti o grant 
 
 Od počátku roku mohou kluby a sdružení požádat o celou řadu grantů. Nejúplnější  
a nejaktuálnější informace jsou na internetu. Pomoc nabízí i MěÚ a předseda trutnovské 
grantové komise Jiří Vambera. 
 
Problémy zimy 
 

                      
 
 Nadbytek sněhu působí radost dětem, méně už silničářům, řidičům a dospělým 
občanům. Účinně pomáhají při sněhových kalamitách i TS – ty mají v přípravě na zimu 
podepsané smlouvy s 12 organizacemi (22 nakladačů, 40 nákladních aut). K odklízení sněhu 
využívají i čtyř vlastních traktorů a sněhovou frézu. Složiště sněhu se v Trutnově vybírají 
operativně podle množství – centrálně nebo v různých částech města. Odstraňování 
rampouchů, které je aktuální především ve vnitřním městě, věnují velkou pozornost. 
 
Prof. Procházka 
 
 Poslední lednové dny jsou poznamenány výročím dvou velmi významných 
trutnovských osobností. 27. ledna 1889 se narodil před 115 lety prof. Jaroslav Procházka, 
velký znalec češtiny, němčiny a historie. V Trutnově působil od roku 1925 – byl tu 
význačným činitelem české menšiny. Po válce se vrátil na trutnovské gymnázium a kulturně-
společenský život si bez něj nelze představit. Platí to především o názvoslovné oblasti,  
o vlastivědě, novinářské činnosti. Jeho památku připomíná ulice na České čtvrti a busta  
na gymnáziu. 
 
 
Jan Veselý 
 
 Před patnácti lety 30. ledna 1989 odešel nedlouho po své sedmdesátce z trutnovského 
života Jan Veselý, pro své rozsáhlé znalosti z nejrůznějších oborů právem označovaný 
„zahradník – polyhistor.“ Jeho sbírky pohlednic, mincí, minerálů, známek, mušlí apod. 



přesahují daleko i renomované sbírky. Řada publikovaných článků a přednášek ho trvale řadí 
mezi přední kulturní pracovníky a jeho celoživotní práce široce překračuje hranice regionu. 
 
Klub filatelistů 
 

     
 
 Valná hromada Klubu filatelistů (jeho obětavým předsedou je Pavel Janata) proběhla 
27. ledna v sále Klubu důchodců Na Nivách. Klub filatelistů sdružuje ale i sběratele 
historických pohlednic a dalších zajímavých materiálů. 
 
Volba Miss SZŠ 28.1. 
 

     
 
 Střední zdravotnická škola zvolila 28. ledna svou Miss. Soutěžilo o titul Miss 2004 
sedm studentek ve čtyřech disciplinách. Vítězkou se stala Lýdie Martincová. Jak uvedla 
organizátorka soutěže Iva Kvasničková, dívky „měly nejprve za úkol herecky ztvárnit 
reklamu, následovala volná disciplina, místo promenády v plavkách jsme zařadili sestavu 
aerobiku a vše zakončilo představení v šatech.“ 
 Volba Miss na SZŠ probíhala již poosmé a mezi diváky byli už tradičně i obyvatelé 
Ústavu sociální péče v Hajnici. Doprovodný zdařilý program obstaraly členky taneční 
skupiny Angeles. Ukázku bojového umění předvedli O. Šedivka a P. Tunnerová, studenti 
školy. 
 
Dům s pečovatelskou službou v místech Humlova dvora 
 
 Obchodní veřejnou soutěž vyhlásila radnice na firmu, která postaví v areálu 
někdejšího Humlova dvora komplex domů s pečovatelskou službou. Stavba potrvá zhruba dva 
roky a patří k největším stavebním investičním akcím letos. 



 Přislíbená dotace na stavbu pečovatelského domu činí 27,6 milionů korun. 
 
Vodovody a kanalizace, a.s. (nové vedení VaK) 
 
 U příležitosti odchodu ředitele trutnovské vodárenské společnosti Jaroslava Vrběckého 
do důchodu (je mu 65 let) přinesly Krkonošské noviny rozhovor šéfredaktora Pavla 
Cajthamla. Je takovým malým ohlédnutím za podnikem, který ředitel Vrběcký vedl. 
 VaK je dnes moderně vybavená dílna, firma, která má jednu z nejnižších cen vodného 
a stočného, má vlastní čistírnu a úpravnu a prameniště v horách zaručují kvalitní vodu. Zisky, 
kterých firma dosahuje, jdou zpět do provozu – na opravy a rekonstrukce. 
 Po roce 1989 došlo k významným změnám. Z dosavadní silné stavomontáže vznikla 
řada firem, některá města a obce si vzaly majetek Východočeského VaKu pod sebe, vytvořily 
si své organizace. 
 Trutnovské vodárenství prošlo velkou modernizací, „Dnes máme moderně vybavená 
střediska, zvláštní přístroje pro hledání poruch, záznamy na digitálních mapách, dispečink 
s nutnými údaji o průtoku vody, výrobě či odběru z pramenišť, které jsou k dispozici 
prakticky okamžitě. Změnily se také materiály pro potrubí a další.“ A pokud jde o kvalitu 
vody? „Po stránce dusitanů jsme v normě kojenecké vody. Veškerou vodu, kterou 
produkujeme, upravujeme na pitnou. Jsme přitom přísně kontrolováni hygienou. Dokážeme 
včas zareagovat, aby lidé v případě nenadálé situace stále dostávali kvalitní vodu  
do domácností.“ 
 Bude dost vody i v budoucnu? „Pokud se rapidně nezhorší stav lesů v Krkonoších, tak 
by vody mělo být dost. Spotřeba není tak velká. Dříve se počítalo s dvěma sty litry na osobu  
a den. Dnes je průměrná spotřeba 110-115 l. 
 Svému nástupci Josefu Moravcovi (předtím působil jako vedoucí oddělení zakázek 
v BAKu) předá ředitel Jaroslav Vrběcký dobře fungující podnik. 
 
Regionální hospodářská komora 
 
 O státních půjčkách pro začínající podnikatele START zajišťuje Regionální 
hospodářská komora konzultace a připravuje pro ně od února podnikatelské kurzy. 
 
 
 V současné době disponuje město Trutnov nově zpracovaným povodňovým plánem, 
který je základem pro veškerou organizaci činnosti povodňové komise v případě vzniku  
či v¨hrozby vzniku povodně. Zahrnuje pokyny pro informování vlastníků nemovitostí a 
občanů žijících v záplavovém území, povodňové plány vlastníků nemovitostí, informace  
o záplavovém území, o postupu při zpracování povodňových plánů majitelů nemovitostí. 
 
Poškození žid. náhrobků dosud nevypátráno 
 
 Vedení města usiluje, aby policie i nadále pokračovala v hledání rasistů, kteří loňského 
listopadu poničili židovské hroby na trutnovském hřbitově. Radnice vypsala odměnu 50 tisíc 
korun za dopadení pachatele. Přestože je případ policií odložen, stále se na něm pracuje. 
(Jedná se o poškození patnácti náhrobků židovských dívek v den výročí tragické Křišťálové 
noci. Památník s náhrobky je věnován 41 židovským dívkám, umučených v trutnovském 
koncentračním táboře.) 



 Za posledních šest let řádili rasisté na trutnovském hřbitově podruhé. V roce 1998 
povalila skupina mladíků jedenačtyřicet náhrobků – byli vypátráni a potrestáni (?). Jeden 
vězením, další tři podmíněně. 
 
Hejtman Pavel Bradík v Trutnově 
 

     
 

     
 
 Hradecký hejtman Pavel Bradík navštívil 30. ledna Trutnov. Zajímal se především  
o problémy a stav současného školství ve městě. Společně spolu se senátorem a starostou 
Trutnova Ivanem Adamcem besedovali s řediteli trutnovských škol. Své uspokojení vyjádřil 
slovy: „Neznali jsme se sice osobně, ale snažil jsem se pozorně naslouchat jejich problémům. 
Můžu v klidu prohlásit, že jsem rád hejtmanem v kraji, kde jsou takoví profesionálové  
na svých místech. Sám mám potom méně starostí, že výchova nové generace je v dobrých 
rukou.“ 
 Hejtman Bradík se stavil rovněž ve sportovní hale trutnovského gymnázia, kde 
probíhalo republikové finále ve volejbale středních škol. Nad ním měl záštitu. V mládí sám 
volejbal hrával a dodnes ho přitahuje. „Líbí se mi, že k sobě soupeři nemohou, protože je 
odděluje síť. Někdy by i v politice pomohlo, kdyby se mezi jednotlivými stranami povedlo 
takovou síť natáhnout.“ Nejlepším sportovcům závěrem své návštěvy srdečně poděkoval. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Divadelní ples 
 

     
 

     
 

     
 
 Poslední lednový den 2004 ožil Národní dům tradičním divadelním plesem, který 
připravil Dům kultury ve spolupráci s CDC Star West a divadelníky Ďyvadla Neklid z Voletin 
a Divadla Vratislava Barvy ze Lhoty. Účast veliká. Podmínkou pro účast byla nejen 
vstupenka, ale i vhodný kostým. Téma plesu bylo Cesta kolem světa. 
 
 Nejlepší páry z tanečních kurzů z Trutnovska, Náchodska a Semilska se představily 
31.1. v sále Texlenu v H. St. Městě v soutěži o postup do celostátního kola ve společenském 
tanci v Jičíně. 



 
 Reprezentační ples ZŠ Mládežnická, který patří k nejnavštěvovanějším, proběhl 30.1. 
ve velkém a malém sále – vstupné 250 a 200 Kč. 
 
Počasí 
 
 Silný příval sněhu 30.1. vytvořil vysoké závěje a sněhové jazyky. Nadělal starosti 
silničářům i chodcům. Podle předpovědi přijde v následujících dnech prudké oteplení, obleva. 
 Sněhovou kalamitu se snažily zvládnout kromě silničářů i TS. Starosti byly především 
v okrajových částech města – sněhu napadlo na 30 cm. 
 
Matriční události 
 
 V lednu se v Trutnově narodilo 50 dětí, z toho 13 trutnovských (5 chlapců a 8 děvčat). 
Zemřelo tu 46 lidí, z toho 21 spoluobčanů (7 mužů a 14 žen). Sňatků bylo uzavřeno 5. Členky 
komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 26 spoluobčanů. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Jaká byla nezaměstnanost v trutnovském regionu? Počet uchazečů o práci se zvýšil 
v lednu o 40 na 5389. Míra nezaměstnanosti činila 9,47 %. Ve správním obvodu Trutnova 
bylo 3370 uchazečů o práci (57,7 %) s mírou nezaměstnanosti 10,19 %. 
 Problém je s volnými místy – ubývá jich oproti předcházejícím měsícům. Jen dvě 
firmy nabídly více práce – Texlen v Mladých Bukách po přesunu  výroby ze Studence (pro 80 
pracovníků), Infineon přijme na 200 zaměstnanců. 
 V Trutnově se 16 705 ekonomicky aktivními obyvateli činil počet nezaměstnaných 
1624 a míra  nezaměstnanosti 9,72 %. 
 
 
 
 
  



Kulturní nabídka na únor 
 
Lednové Radniční listy přinesly (jako každý měsíc) kulturní nabídku na únor v rubrice Kam 
v Trutnově v únoru za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti? 
Dům kultury: 
Do 13.2. Radek Homola. Výstava fotografií v kině Vesmír. 
16.2.-26.3. Karel Ježek: Hory Norska. Výstava fotografií (rovněž v tomto kině). 
4.2. Skotsko. Cestopisný pořad s diapozitivy Martina Loewa v Nár. domě (40 Kč). Pro školy 
se pořad opakuje 5.2. (Vstupné 20 Kč). 
5.2. Queen revival. Koncert v Národním domě. Vstupné 135 č. 
9.2. Akademie třetího věku. RNDr. Vladimír Prouza: Rádži a Havaj. Pořádá ČČK a DK 
v kině Vesmír. 
11.2. Módní přehlídka. Setkání s módou. Národní dům. Vstupné 90 a 75 Kč. 
12.2. Cesta k obrazu. Beseda s Jaroslavem Dvorským. Národní dům – Pod střechou. Vstupné 
25 Kč. 
15.2. Dětský karneval. Zábavné odpoledne pro nejmenší. Nár. dům (20, 30 Kč). 
17.2. Ferda Mravenec v cizích službách. Pořad pro školy (MŠ, 1.-5. tř. ZŠ), 30 Kč. 
18.2. Kavkaz. Ing. Radko Chadima vypráví s diapozitivy. Nár. dům, 40 Kč. 
19.2. Vyprávění Zdeňka Trošky. Zábavný pořad v Nár. domě. Vstupné 150, 140, 130 Kč. 
22.2. Zimní královna a Sluneční paní (z pohádkového cyklu Sedmikráska). Kino Vesmír. 
Vstupné děti 20, ostatní 30 Kč. 
23.2. Akademie třetího věku. Mgr. Adolf Gréc: Vrcholné události rtyňské minulosti. Pořádá 
ČČK a DK v kině Vesmír. 
24.2. Masopustní odpoledne s diskotékou. Zábavná akce pro děti v Národním domě. Vstupné 
děti 20, ostatní 30 Kč. 
25.2. Co v detektivce nebylo. Divadelní předplatné. Nár. dům, vstupné 190 Kč. 
 
ZUŠ Trutnov: 
11.2. Barokní opera. Inscenace Divadla bratří Formanů. Divadýlko Trdýlko ve Školní ulici. 
18.2. Klavírní recitál Jiřího Skovajsy. Koncertní síň B. Martinů. 
19.2. Žákovská vystoupení v sálku ZUŠ ve Školní ulici. 
 
Galerie města Trutnova: 
Do 11.2. Ak. mal. Dana Holá. Výstava: Příroda hudební i absurdní. 
17.2.-17.3. Aleš Ogoun, Jana Bitnerová, Štěpán Málek: Výstava Světlo, barva, hmota. 
Vernisáž 16.2. 
 
Ostatní pořadatelé: 
Do 31.3. Trutnov v kresbách Miloše Trýzny. Výstava v Galerii Dračí ulička v I. patře 
Gymnázia Trutnov. 
4.2. Vzpomínkový večer na Karla Kryla. Benefiční koncert – účinkuje Jaroslav Čížek. 
Pořadatel Klub vozíčkářů. Konc. síň B. Martinů. 50 Kč. 
6.-29.2. Ivan Marek. Putování s obrázky. Výstava fotografií v Muzeu Podkrkonoší. (Provází 
Star West, hraje Pěna). Vernisáž 5.2. 
13.2. Valentýnský country večer. (Provází Star West, hraje Pěna). Národní dům. 
20.2. Osmý reprezentační ples cestovatelů. Hraje skupina Geny. Nár. dům. Pořádá CK Klíč. 
 
Coutry club Bonanza: 
5.2. K tanci a poslechu hraje skupina Jarní vánek. 
12.2. K tanci a poslechu hraje skupina Country band Bonanza. 



14.2. Krakonošův šmajd 2004. Pro účastníky vandru na lyžích Žacléř – Rýchory, Trutnov. 
Hraje skupina Zátoka z Pardubic. 
19.2. K tanci a poslechu skupina Country band Bonanza. 
21.2. Bramborové hody (opět s živou muzikou). 
26.2. K tanci a poslechu hraje skupina Country band Bonanza. 
 
Regional Development Agency 
 
 Agentura Regional Development otevřela i v Trutnově svou kancelář v Bulharské 
ulici. Má sloužit v regionu Trutnovska při získávání a zpracování projektů, které jsou 
předkládány Evropské unii nebo fondům v ČR. 
 Přes agenturu se dá na některé projekty získat až devadesátiprocentní dotace. 
 
Modernizace školní jídelny v Poříčí 
 

     
 
 Po pětiměsíční pauze zahájila provoz nová jídelna ZŠ v Poříčí. Je nová navenek  
i vybavením. Rekonstrukce jídelny se vyžádala 19 milionů korun (15 z nich hradilo město  
ze svého rozpočtu). Skladovací prostory jsou v suterénu budovy – obě patra spojuje dopravní 
výtah. 
 Pět měsíců musela ZŠ vozit obědy ze ZŠ V Domcích. Nová jídelna dává možnost 
výběru druhého jídla v den, když bude sladké jídlo. Jídelna počítá i s vyvářkou osmdesáti 
obědů pro školu ve Voletinách a s desítkami strávníků z řad místních důchodců. (Po ZŠ 
v Komenského ulici je to druhá zmodernizovaná školní jídelna.) 
 
Lékárenské služby 
 
 Rozpis lékárenských pohotovostních služeb o sobotách, nedělích a svátcích (sobota 
12-18 hod., neděle a svátky 8-18 hod.) na 1. pololetí 2004 zveřejnily lednové Radniční listy. 
Službu mají rozdělenou dvě lékárny – U Zlaté hvězdy a lékárna Na Horské. 
 
Klub zdraví 
 
 Klub zdraví Trutnov pokračoval 2.2. v pravidelném setkávání se zájemci o zdravý 
životní styl v budově CASD (Církev adventistů sedmého dne) v ul. M. Majerové  
v 17.30 hodin. Téma bylo: Všechno o bramborách, co ještě nevíme. 
 
 



Komunitní centrum soc. služeb HSM 
 
 Komunitní centrum pro romské děti bylo v Trutnově slavnostně otevřeno 2.2. 
iniciativou členů občanského sdružení Nový život. 
 
Klub seniorů 4.2. 
 
 Na schůzi KS v malém sále MěÚ besedoval tajemník Zdeněk Nýdrle s účastníky (50) 
o rekonstrukci městského úřadu a o jeho dalším uspořádání. Na programu bylo i vystoupení 
představitele Dělnické tělovýchovné jednoty v Trutnově Romana Klempíře. 
 
 
Klub vozíčkářů 
 
 Vzpomínkový večer na nezapomenutelného písničkáře Karla Kryla proběhl 4.2. 
v Koncertní síni B. Martinů. Hlavním účinkujícím byl Jaroslav Čížek. Výtěžek večera jde  
na činnost Klubu vozíčkářů, který akci vzorně připravil. 
 
Výstava foto Ivana Marka v MP 
 

      
 

     
 
 Výstava fotografií Ivana Marka „Putování s obrázky“ byla zahájena v Muzeu 
Podkrkonoší 5. února. Potrvá do 29. února. 
 Na pozvánce autor uvádí „… a tak, když putuji časem života, co obaluje mě  
do barevných šál všedních dnů, když mezi těmi poletujícími hadříky pluji, tak zachytávám 
v hlavě situace, které mi všední den nabízí. Pluji mezi šedostí a barevnou duhou uplynulých 



roků, měsíců a dnů a snažím se rozpomenout na chvíle, co ovlivnily mé další kroky a tak 
vlastně nechat se unášet proudem fikce a reality a to pak oboje spojit do kompozic, kterým ani 
sám nerozumím, narovnat ty barevné poletující hadříky do úhledných balíčků a vytvořit si 
takový malý second hand, který by mě aspoň částečně oslovil. Snažím se zmapovat, vyprávět 
to své minulo, co podalo mi ostrý nůž a já jím rozřízl film vzpomínek a vnořil se do rány, 
z které vytekly všechny ty věci, jako příchody a odchody, lásky, nevěry a vášně, klevety, 
úspěchy i prohry, a to vše jsem vyryl na latentní vrstvičku filmu, kterou jsem později 
vyvolal…“ 
 
Klub seniorů 11.2. 
 

     
 
 Hostem KS 11.2. byl náměstek krajského hejtmana Rostislav Všetečka, který 
zodpovídal dotazy týkající se zdravotnictví, trutnovské nemocnice a krajského úřadu. 
Program schůze zpestřilo vystoupení studentek SZŠ. 
 
Zdražení vody 
 
 Třem nejsilnějším politickým stranám odeslali protestní dopis ke zdražení vody 
členové trutnovského Klubu seniorů. I jejich hlas zřejmě přispěl k tomu, že ministr financí 
Bohuslav Sobotka oznámil, že vodné a stočné zřejmě zůstanou ve snížené pětiprocentní sazbě 
z přidané hodnoty (DPH). Původní návrh vlády byl o přeřazení těchto položek do základní 
sazby DPH ve výši 19 %. 
 
Rekvalifikace 
 
 Rekvalifikace má být pro většinu nezaměstnaných impulsem či změnou, která nakonec 
povede k úspěšnému hledání nového uplatnění. Kromě kurzů účetnictví nebo práce 
s počítačem zajišťuje Úřad práce v Trutnově i další kurzy. Pro pořádání rekvalifikací využívá 
kromě Mostu k životu i řady jiných školících středisek. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Soutěž v jízdě na sněhu a ledu (Klub Kopecký) 
 

     
 
 Jízdu na ledu a sněhu si mohli vyzkoušet 14.2. na parkovišti před hotelem Patria 
motoristé. Zkušební jízdy uspořádal Klub Kopecký. Připravena byla jízda smykem na sněhu, 
riskantní brzdění, rozjíždění na ledu, jízda na přesnost a čas. Vítězové soutěže byli odměněni 
cenami v podobě uzenin od firmy Libora Šrola. 
 Mezi soutěžícími nechyběly ženy. Počasí bylo ideální. Podobná akce se konala poprvé 
loni poprvé po deseti letech. 
 
Pohár pro hokejové mistry světa na zimním stadionu 
 

     
 
 Trofej pro vítěze letošního mistrovství světa v ledním hokeji v Praze mohli příznivci 
sportu vidět 14.2. v šatně č. 1 zimního stadionu. 
 
Protest KS (zvýšení televizních poplatků) 
 
 Po písemném protestu v souvislosti s chystaným zdražením vody odeslalo šedesát 
členů trutnovského KS předsedům poslaneckých klubů tří největších politických stran v ČR 
(občanští demokraté, sociální demokraté, komunisté). Je to už v rozmezí osmi dnů druhý 
protestní dopis. Předmětem kritiky jsou vládní úvahy zvýšit koncesionářský poplatek. 
„Zvýšení by postihlo osoby, které poctivě platí. Spravedlivější by bylo poplatek nezvyšovat, 
ale prosadit, aby ho platily všechny domácnosti.“ 
 Vedení KS usiluje pozvat do Trutnova představitele české televize. 
 
 



 
 
Dětský karneval 
 

     
 

        
 
 Dětský karneval na téma „Cesta kolem světa“ připravil v Národním domě 15.2. Dům 
kultury. Masky a kostýmy nebyly sice povinné jako na divadelním plesu poslední lednovou 
sobotu, přesto nechyběly. Nejoriginálnější masky a kostýmy čekalo ocenění. Dětský karneval 
obohatil zajímavý kulturně zábavný program. 
 
„Cesta k obrazu“ (Nár. dům) 12.2. 
 

      
 



     
 
 V upraveném půdním prostoru „Pod střechou“ Národního domu se poprvé sešli ke 
klubovému posezení zájemci o výtvarné umění při diskusním pořadu „Cesta k obrazu,“ kde 
vystoupili Jaroslav Dvorský, Václav Jirásek a Miloš Trýzna. 
 
Světlo. Barva. Hmota. (výstava v GMT) 
 

     
 

     
 
 
 Výstavu Světlo – Barva – Hmota autorů Aleše Ogouna, Jany Bitnerové a Štěpána 
Málka připravila Galerie města Trutnova za přítomnosti autorů 17. února. Vernisáž obohatil 
hudební produkcí Benjaming band. Výstava potrvá do 17. března. 
 Výstavu výstižně zhodnotila pracovnice GMT Mgr. Lucie Žaludová: „V prostorách 
galerie se tentokrát sejdou práce tří významných osobností současné výtvarné scény. Tvorba 
každého z nich se ubírá vlastním osobitým směrem, jejich profesní dráhy se však protnuly 



v jediném bodě – v současné době všichni působí jako odborní asistenti Katedry výtvarné 
výchovy Univerzity Hradec Králové. 
 „Světlo“ vysvitne do podkroví z obrazů ak. malíře Aleše Ogouna. Soubor prací, které 
vystaví, vznikl technikou, již nazval „Lightpainting“ – malba světlem. Jedná se o unikátní 
postup nanášení rozžhaveného zinku  na sololit, jeho následné zbroušení a doplnění tradičním 
malířským způsobem. Tyto malby byly vytvořeny z potřeby skutečného i mravního světla již 
před dvaceti lety, jejich působení je však nadčasové. Při adekvátním nasvícení mohou odlesky 
kovu kdykoliv znovu ožívat a jejich poselství bude stále aktuální. 
 „Barva“ ovládne první patro prostřednictvím obrazů ak. malířky Jany Bitnerové. 
Krajinomalby, jež bude moci shlédnout, patří k autorčiným nejčerstvějším. Na rozdíl  
od technologického experimentu Aleše Ogouna vznikaly její práce klasickým způsobem 
olejomalby na plátno. Jejich východiska jsou v realitě, pod štětcem Jany Bitnerové se však 
skutečné krajiny mění v poloabstraktní kompozice, v nichž můžeme stejně snadno nalézt 
přírodní prostor i krajiny duše. 
 „Hmota“ zůstane při zemi – doslova v přízemí galerie. Ovšem ak. sochař Štěpán 
Málek zaplní svými dřevěnými objekty i sklepy, které zůstávají návštěvníkům za běžných 
okolností nepřístupné. Jeho prostorové kompozice  z rodu geometrické abstrakce potěší 
především milovníky čistého, jednoduchého formálního řešení a konceptuálního myšlení.“ 
 
 „A já vám tedy přeji,“ uvedla závěrem úvodního slova Mgr. Žaludová, „ať zážitky, 
které si z této výstavy odnesete, rozhodně nejsou jednoduché. A přeji vám, ať se vám daří 
naslouchat. Naslouchat tomu, co je slovy nevyjádřitelné, a tak to k nám promlouvá světlem, 
barvou a hmotou.“ 
 
Klavírní cyklus ZUŠ 
 
 Druhý ročník koncertního cyklu pořádaného ZUŠ zahájil 18.2. pianista Jiří Skovajsa 
z Brna skladbami J. S. Bacha, Chopina a S. Rachmaninova. 
 
Přemysl Mašek 90 let 
 
 Devadesáti let se dožil 21.2. architekt Přemysl Mašek, který významně přispěl 
k poválečné výstavbě a k modernizaci Trutnova. 
 Výsledky jeho téměř třicetileté projektové práce lze nacházet, jak uvedl v Radničních 
listech Ladislav Kostelecký, nejen po celém Trutnově, ale i v širokém okolí. Z bohatého 
seznamu prací jmenujme pro připomenutí jen některé: sídliště Křižík z 50. let, Stadion I  
a Stadion II, letní kulturní středisko Na Bojišti, rekreační oblast Dolce. 
 
MP v Peci pod Sněžkou 
 
 Městská policie z Trutnova, která vypomáhá v Peci pod Sněžkou, se osvědčila. 
Pořádek v obci se zlepšil zejména v dodržování pravidel parkování. Nejvíce práce mívají 
strážníci MP o víkendu. Poradili si i s jazykovou bariérou – bývá tu hodně Holanďanů, 
Němců a Poláků. V Peci slouží dvě dvoučlenné hlídky s auty. Trutnov sem posílá své 
nejzkušenější strážníky. 
 
 
 
 



Přednáška o Rtyni (Akademie III. věku) 
 

                   
 
 Zaplněné kino Vesmír vyslechlo 23.2. se zájmem přednášku Adolfa Gréce, bývalého 
ředitele gymnázia, o pamětihodnostech Rtyně v Podkrkonoší. Světelné  obrazy vhodně 
doplňovaly vyprávění o historii Rtyně.  Pořadatelem akce byl trutnovský ČČK a DK v rámci 
akce Akademie třetího věku. 
 
Sjezdovka v parku (?) 
 
 Lyžařskou sjezdovku nechtějí v městském lesoparku mnozí Trutnované. Spolu 
s ekologickými aktivisty se obávají o narušení parku. „Kvůli vybudování sjezdovky by 
muselo dojít k vykácení mnoha stromů i k úpravám terénu těžkou stavební technikou,“ uvádí 
jeden z iniciátorů protestního dopisu evangelický farář Tomáš Molnár. V dopise, který byl 
předán 23.2. zastupitelům města protestující nevěří, že vybudování sjezdovky přinese výrazný 
nárůst turistického ruchu v Trutnově. V okolí města i v blízkých Krkonoších má lyžování 
hodně příležitostí. 
 Kritikům zamýšlené sjezdovky také vadí, že má být zřízena v místech, kde je pohřbena 
řada vojáků z prusko-rakouské války 1866. Pietnost místa by se narušila. Mezi protestujícími 
v uvedeném dopise je děkan královéhradecké pedagogické fakulty Vladimír Wolf, ředitel 
trutnovské SLŠ, Martin Věchet, zakladatel Open Air Music festivalu Trutnov. 
 Trutnovský starosta Mgr. Adamec považuje uvedené obavy za zbytečné. 
„Nepřipustíme, aby se zbytečně kácely stromy. Nedovedu si ani představit lyžování  
po hrobech.“ Zastupitelé budou o sjezdovce jednat na své příští veřejné schůzi. „V tuto chvíli 
se není o čem bavit, zastupitelstvo v této věci zatím nic neprojednávalo. Do příští schůze je 
pozván zájemce o tuto stavbu. Bylo by dobré si to vyjasnit za jeho přítomnosti.“ 
 
 S nápadem na tuto sjezdovku přišel místní podnikatel Ladislav Ábel. Sjezdovka by 
vedla z návrší Chmelnice směrem k silnici Na Struze – její dolní část by končila za mateřskou 
školou. Sjezdovka by měla být dlouhá 400 metrů o šířce asi 50 metrů. 
 
Zdražení piva (ne) 
 
 Zvýšení cen piva některých pivovarů od března u trutnovského pivovaru nehrozí. 
Když nedojde k mimořádnému zvýšení cen vstupů a daní, zdražování piva není v nejbližší 
době v plánu. „Zatím všechno ekonomicky utáhneme sami. Nereagujeme na kroky velkých 
pivovarů,“ uvedl ředitel trutnovského pivovaru Karel Janko. 
 
 



Klub seniorů 25.2. 
 

     
 
 Hostem veřejné schůze KS 25.2. byl předseda trutnovského Rotary clubu Miroslav 
Kejzlar. Pozváni byli i předsedové tří městských sdružení politických stran – ČSSD, ODS, 
KSČM, aby se vyslovili k současné politické situaci v zemi. Zástupce ODS se nedostavil. 
 
Nemocnice 
 
 Koncem února došlo k přestěhování plicní ambulance, kalmetizace a kožního oddělení 
z budovy někdejší polikliniky u Špitálského mostu do areálu Oblastní nemocnice Trutnov. 
 
Harry Potter a Fénixův řád 
 
 Dlouho očekávaná kniha Harry Potter a Fénixův řád by se měla prodávat ve stejnou 
dobu – ze soboty 28.2. na neděli 29.2. Za předčasný prodej hrozí nakladatelství Albatros 
pokutu. 
 Většina obchodníků to dodrží – trutnovská Galerie Alfa v Bulharské ulici otevře 
minutu po sobotní půlnoci. Prodávat bude až do nedělního poledne. Hypermarket Hypernova 
začne s prodejem knihy v neděli v 8 hodin, obchod Kauzelsberger na Krakonošově náměstí  
o hodinu později. 
 
Soutěž Poetica Corcontica (SZŠ) 
 
 Soutěže Poetica Corcontica se 25. a 26. února v Trutnově zúčastnilo 25 studentů 
v kategorii poezie, prózy a dramatizace. Dva zástupce v soutěži měla trutnovská zdravotnická 
škola, která akci již popáté připravila. Mezi vítězi byla i trutnovská Šárka Lokvencová – 
získala zvláštní uznání za recitační přednes poezie. Zastoupení v soutěži mělo deset 
zdravotnických škol. 
 Účastníky soutěže přijal na radnici starosta Mgr. Adamec, který je seznámil 
s minulostí i dneškem Trutnova. 
 
Odchod MUDr. R. Čevely z ministerstva zdravotnictví 
 
 Rok a půl působil jako první náměstek ministryně zdravotnictví Marie Součkové. 
Svou funkci ukončil v prosinci 2003. Byl jedním z mála politiků trutnovského regionů, který 
se prosadil do vládních kruhů. Nyní pracuje jako posudkový lékař na české správě sociálního 



zabezpečení v Trutnově. Z politiky úplně neodešel – je nadále členem okresního výkonného 
výboru sociální demokracie. 
 
Občané narození 29.2. 
 
 V bývalém okresním městě žije 27 lidí narozených 29. února. Nejstarším je Jan 
Uherek, který se narodil v přestupný rok 1916. Nejmladšími jsou dvě děti narozené roku 
2000. 
 Od roku 1950 bylo v Trutnově uzavřeno 29. února deset sňatků – z nich je dnes už pět 
párů rozvedených, jak uvedla Věra Ouhrabková, vedoucí trutnovské matriky. 
 
 Jan Uherek patří k zajímavým osobnostem Trutnova. S humorem uvádí, že žádné 
problémy svých narozenin nemá – slaví je bez ohledu na den narození. Mládí prožil s devíti 
sourozenci na Slovácku. Za války sloužil v československé armádě – má hodnost plukovník 
ve výslužbě. Do Krkonoš přišel v roce 1967 se svou druhou ženou, má syna a dceru, tři 
vnoučata a jedno pravnouče. Ač není vůbec proti dobrému najedení a napití, nejraději má 
k jídlu brambory na loupačku. 
 
Přestupný rok 
 
 Kdy nastává přestupný rok? Přestupným rokem se kalendář vyrovnává s oběhem 
Slunce, který trvá 365 a čtvrt dne. O den delší je každý rok, jehož letopočet je dělitelný 
čtyřmi. 
 Rok končící dvěma nulami musí být celočíselně dělitelný také 400, aby si mohl připsat 
den k dobru. Takže např. rok 1900 přestupný nebyl, ale o století později se v kalendáři  
29. únor objevil. Z těchto železných pravidel však přesto existuje výjimka – jednou za tři 
tisíce šest let se přestupný rok ruší. 
 
ZUŠ 
 
 Začínající smíšená pěvecký ZUŠ Trutnov zve všechny, kteří rádi zpívají, 
k pravidelným zkouškám každé úterý od 19.15 do 21.00 hodin v ZUŠ. 
 
K osmdesátce Mil. Polaty 
 
 K osmdesátce Miloslava Polaty zveřejnily únorové Radniční listy vzpomínku jeho 
bývalých spolupracovníků a přátel, v níž uvádějí, že za jeho dlouholetého působení v čele 
města byla vybudována infrastruktura – kanalizace, vodovody, čistička odpadních vod, 
teplofikace, kryté lázně, zahájení výstavby zimního stadionu, nový silniční průtah do Krkonoš 
a zejména tisíce bytů. Interna oblastní nemocnice byla první novou stavbou tohoto 
zdravotnického zařízení, které se v současné době rozrostlo do mimořádného rozsahu. Jsme 
rádi, že rozvoj města velmi úspěšně pokračuje. 
 
Nezaměstnanost v únoru 
 
 K vývoji nezaměstnanosti v okrese Trutnov k 29.2.2004: 
Celkem 5 863 uchazečů o zaměstnání, míra nezaměstnanosti 9,51 %. Z toho správní obvod 
Trutnov měl 3 374 nezaměstnaných (57,5 %) s 10,20 % mírou nezaměstnanosti. 
 Z celkového počtu uchazečů bylo 3 577 dělníků (61 %), 989 občanů bylo se ZPS  



(16,9 %), 2 812 žen (48 %) a 3 051 mužů (52 %). V únoru se nově jako uchazeči  
o zaměstnání evidovalo 536 občanů. Do zaměstnání nastoupilo 397 uchazečů, z evidence  
pro nespolupráci bylo vyřazeno 42 a z ostatních důvodů 81 uchazečů o zaměstnání. Volných 
pracovních míst bylo hlášeno 421. Na jedno volné místo připadalo 8,7 mužů a 40,2 žen. 
 Na veřejně prospěšných pracích, organizovaných na základě dohod úřadu s obcemi  
a charitativními institucemi, bylo rozmístěno 49 uchazečů. Do rekvalifikace bylo zařazeno  
83 uchazečů. Odborná praxe byla zabezpečena pro 39 absolventů středních a vysokých škol. 
 V Trutnově samém činil počet ekonomicky aktivních obyvatel 16 705, počet 
nezaměstnaných 1 617, míra nezaměstnanosti 9,687 %. 
  
 
  



Kulturní nabídka na březen 
 

Kam v Trutnově v březnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti? 
Dům kultury: 
Do 26.3. Karel Ježek: Hory Norska. Výstava fotografií v kině Vesmír. 
29.3. – 28.5. RNDr. Radko Tázler: Fotografie z Nového Zélandu a jeskyně Bohemia v kině 
Vesmír. 
4.3. Mladí a Náhlovští. Zábavný pořad Josefa Aloise Náhlovského a Josefa Mladého 
v Národním domě. Vstupné 165 Kč. 
8.3. Akademie třetího věku. Prof. Zdeněk Trnka: Vídenští klasikové. Kino Vesmír. 
10.3. Alpská trojka. Cestopisný pořad s diapozitivy Ctibora Košťála. Nár. dům, 40 Kč. 
12.3. Pověsti české. Divad. představení: Eva Hrušková, Jan Přeučil. Kino Vesmír, 30 Kč. 
12.3. Koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Pro SŠ. Nár. dům, 30 Kč. 
14.3. Kouzelnická abeceda. Zábavná akce pro děti. Vstupné děti 20, ostatní 30 Kč. ND. 
21.3. Pletené pohádky. Pohádkové představení z cyklu Sedmikráska. Kino Vesmír, 20 Kč. 
22.3. Akademie třetího věku. PhDr. Zd. Macek, CSc.: Hitler v čele nacistického Německa  
(II. část). 
23.3. – 16.5. Jazzinec 2004. 6.ročník jazz, blues a funky festivalu. 
25.3. Hana Zagorová se skupinou. Koncert v Národním domě, 215 Kč. 
26.3. Chvilková slabost. Divadelní předplatné. Národní dům. Vstupné 180 Kč. 
28.3. Vynášení Smrtky. Tradiční vítání jara. Sraz u kina Vesmír. 
31.3.-2.4. Setkání s Velikonocemi. Přehlídka rukodělných technik. ND, 6 Kč. 
 
Galerie města Trutnova: 
Do 17.3. Aleš Ogoun, Jana Bitnerová, Štěpán Málek: Výstava Světlo, barva, hmota. 
5.3. hudební večer s Kaluží. Podkroví GMT. 
24.3.-29.4. Akad. sochař Jan Wagner. Sochařská a medailerská tvorba, užité umění  
a mechanické objekty z let 1962 – 2004. 
 
ZUŠ Trutnov: 
17.3. Kytarový koncert – Jiří Jirmal a Miloslav Klaus. Sálek ZUŠ. 
18.3. Baletní večer. Národní dům. 
24.3. Žákovské vystoupení. Sálek ZUŠ. 
 
Ostatní pořadatelé: 
Do 31.3. Trutnov v kresbách Miloše Trýzny. Výstava v Galerii Dračí ulička v I. patře 
gymnázia. 
19.3.-18.4. Od popelce ke Svatojánské postýlce. Velikonoční výstava v MPT. 
13.3. Country bál. Provází Star West, hrají Pěna a Jakž Takž. Pořadatel CDC Star West 
Trutnov. Národní dům. I 20.3. 
22.3. Pyreneje – Korsika. Cestopisná přednáška s diapozitivy PaedDr. Libora Turka. Kino 
Hvězda (areál ZŠ Mládežnická). Vstupné 40 Kč. 
 
 Obvyklé březnové promítání filmů letošního ročníku Projekt 100 budou nepravidelně 
promítány v kině Vesmír od dubna v pondělních termínech. 
 
 
 
 



První občánek u starosty (1.3.) 
 

     
 
 Malá Barborka Prouzová, první narozené trutnovské dítě roku 2004, se přišla (v náručí 
rodičů) představit na trutnovskou radnici (3. ledna se narodila). Její rodiče tady přijali z rukou 
starosty  Ivana Adamce jako dárek města pět tisíc korun a upomínkový list. (Přijetí prvního 
občánka na radnici má v Trutnově svou tradici.) 
 
25 let MŠ v Novodvorské 

                       
 

                      



 
 Začátkem března zahájilo vedení MŠ v Novodvorské ulici týdenní oslavy 25 let svého 
trvání. Vernisáž otevřela pěknou výstavu výtvarných prací. Expozice nazvaná „Potěš se a 
zavzpomínej“ má čtyři ucelené soubory prací. V rámci výstavy jsou i diplomy a poháry, které 
školka v průběhu minulých let získala. Dokladem činnosti MŠ je i předváděný videozáznam. 
 Vernisáže zdařilé výstavky se zúčastnili představitelé města, kteří ocenili rovněž  
při této příležitosti práci zaměstnanců školky. Vzpomínkový týden uzavře Den otevřených 
dveří pro bývalé pracovníky. 
 Vedoucí MŠ je Vladimíra Priputenová, kroniku školky už 25 let vede Jana 
Panchártková. 
 
Výstava Josefa Vika „Památky našeho kraje“ 
 
 Vernisáže výstavy „Památky našeho kraje“ v Městském muzeu v Úpici 2. března, 
která zahrnuje kresby a grafiku Josefa Vika, se zúčastnil (a velmi ji ocenil) kromě místních 
činitelů a přátel autora i trutnovský starosta a senátor Ivan Adamec. „Obrázky pana Vika  
se mi moc líbí, sám mám doma dvě jeho kresby.“ 
 Tvorba havlovického grafika a malíře Josefa Vika zahrnuje charakteristickým 
vyjádřením staré chaloupky, zvoničky, kostelíky jeho kraje. 
 Josef Vik, narozený 6.4.1932 v Maršově u Úpice, o sobě skromně uvádí: „Vyučil jsem 
se písmomalířem a natěračem. Na základě této průpravy jsem studoval nejdřív průmyslovou 
školu dřevodělnou, kde jsem se učil reklamní písmo, jeho konstrukci a imitaci dřev. Některé 
studie jsou k vidění v úpickém muzeu. Po přechodu na umělecko-průmyslovou školu byla 
mým hlavním studijním oborem reklamní grafika. Studoval jsem podle mého názoru užitečný 
obor, který jsem mohl v praxi uplatnit.“ 
 V trutnovské Kaře pracoval Josef Vik vedoucí reklamy a vedoucí výtvarník. 
Navrhoval a realizoval více než desítku expozic na mezinárodních výstavách při veletrzích  
a zařizoval podle svých návrhů interiéry podnikových prodejen Kary v celé republice. 
 „Jako malíře mě objevili předloni na výstavě v Galerii města Trutnova.“ Jeho 
malířských schopností si všiml i vydavatel knihy o batňovickém léčiteli. Malování obrázků  
se věnuje nyní převážně. 
 Jeho prvním velmi ceněným výtvarným úspěchem byla první a druhá cena v soutěži 
na plakát oslav 700 let města Trutnova. Jeho obrázky nalezly v dalších letech své uplatnění, 
např. ve výtvarné publikaci Havlovice a čas, v červenokosteleckém sborníku Rodným krajem. 
 Jako dovedný ilustrátor se projevil v životopisných knihách – Zpráva o léčiteli 
z Batňovic (Josefu Prouzovi) a Svítání v duši Břetislava Kafky, světoznámém badateli 
v parapsychologii. 
 Velkým přítelem Josefa Vika je trutnovský nakladatel Jaroslav Hofman. Je 
obdivovatelem jeho díla a proto nebylo povolanějšího řečníka při vernisáži nad něho. 
 Vikovy kresby jsou i historickým dokumentem. „Při historicky první trutnovské 
autogramiádě knihy o panu Prouzovi se k Vikovým ilustracím vyjádřil věhlasný český malíř 
Josef Jíra. Řekl, že Vikovy obrázky moji knihu proteplují, prostě do ní patří. Jsem si jist, že 
Vikovy kresby plní významnou národní a společenskou úlohu. Přispívají k oživení upadající 
historické paměti. A to není málo. Stačí si představit, že některé Vikem namalované památné 
stavby už dnes neexistují. Patří k nim i trutnovská Dračí ulička. Svým dílem patří proto 
právem i Trutnovu. 
 Josef Vik pracuje celý život ve skromných podmínkách – nemá žádný ateliér, tvoří 
doma v obýváku. I dotváří jeho mimořádnou skromnost, která ho zdobí v celém jeho životě  
a tvorbě. Vlastnost, která je vlastní jen těm opravdovým umělcům. 
 



Skupina Ostaš ve Francii 
 
 O muzikantském zájezdu podkrkonošské skupiny Ostaš sdělil své dojmy z Francie 
člen této skupiny (a její duše) Tomáš Katschner.  Byli tu jako doma. „Posluchači byli 
nesmírně vstřícní. Nejdříve nás ochutnávali, v další části si už podupávali a nakonec z toho 
byla strhující atmosféra. Užasle jsme sledovali například černochy, jak jsou otevřeni –bílé 
muzice-. 
 Hlásilo se k nám hodně Čechů. Skoro s každým jsme našli nějaké společné známé, 
společnou parketu. Svět je vlastně krásně malej.“ 
 

V soutěži 80 nástěnných kalendářů „Kanály 2004“ získaly třetí cenu. Autorem 
dvanácti fotozáběrů pro Komerční slévárnu šedé a tvárné litiny Turnov je trutnovský fotograf 
Jiří Jahoda, který navrhl i grafickou úpravu kalendáře. Ten ve formátu A2 vytiskla trutnovská 
firma Top Print, v níž pracuje autorův syn Martin. Nezvykle zajímavé záběry kanálů jistě 
přispěly k získání prestižní ceny. 
 
Galerie města Trutnova (Kaluže) 5.3. 
 

     
 
  Galerie města Trutnova dává kromě výstavní činnosti i prostor pro vystupování 
hudebních skupin. Naposled účinkovala v podkroví galerie skupina Kaluže. 
 
Country club Bonanza (MDŽ) 
 
 Oslavu svátku žen jinak než obvykle připravil 6.3. Country club Bonanza.  
Na pozvánce k večírku pro ženy „jsou osloveny milenky, dámy a ženy, aby si s sebou vzaly 
milence, dědky a ženáče.“ K tanci a poslechu vyhrávala pardubická skupina Zátoka. V rámci 
oslavy proběhnou zvěřinové hody. 
 
MDŽ 
 
 Na oslavy pozval 6.3. Olymp v Poříčí. Jeho reklama slibuje nejlepšího striptéra  
z „Peříčka“ a známé tváře z „Počasíčka.“ Doba od 19 do 24 hodin je vyhrazena pouze ženám. 
Menu se nabízí za 260 Kč. 
     
 
 



Hotel Bohemia (nabídka prodeje) 
 
 Začátkem března zveřejnily Krkonošské noviny nabídku prodeje hotelu Bohemia 
v Palackého ulici čp. 81 včetně movitého majetku. Nabídková minimální cena k jednání  
je 10,000.000 Kč. Prodej schválilo zastupitelstvo města. 
 
 Oslavu MDŽ uskutečnila MO KSČM v Trutnově za účasti poslankyně Mgr. Soni 
Markové. 
 
Pochybnosti o budoucnosti ZŠ R. Frimla 
 

     
 
 Pochybnosti o dalším trvání ZŠ v prostoru za Humlovým dvorem vyvrátil 8.3. 
trutnovský starosta Mgr. Ivan Adamec při besedě s rodiči a učitelským sborem školy. 
Informace o případném zrušení ZŠ se až příliš a nepodloženě rozšířily po městě. „Rada města 
nikdy nehlasovala o tom, že by došlo k nějaké redukci potažmo ke zrušení školy. Ani 
zastupitelstvo města nikdy nehlasoval o tomto problému. Rada města pouze hlasovala o tom, 
že školská komise má problematiku školy pochopit jiným způsobem a přepracovat předložený 
materiál.“ Právě z této komise unikly zprávy o zrušení ZŠ. Školská komise je jen poradním 
orgánem MR. I když dochází k úbytku dětí, dosud nejsou žádné vážné důvody k uzavření 
kterékoliv ZŠ v Trutnově. 
 
Růst cen brambor 
 
 Nižší loňská sklizeň brambor a jejich současný nedostatek na trhu vyhnaly 
spotřebitelské ceny neúměrně vysoko – až k dvaceti korunám. „Je to nehorázná lichva  
ze strany obchodníků,“ uvedl Jan Zuzánek ze ZD Trutnov-Volanov. „Naše družstvo prodává 
drobným odběratelům kilogram brambor za 8,80 koruny.“ On osobně je přesvědčen, že byl 
nedostatek brambor u nás vyvolán uměle. Kvůli nízkým farmářským cenám, které často 
nepokrývaly ani výrobní náklady, došlo ke snížení plochy brambor. 
 
Soutěž Zlatý erb o nejlepší webové stránky 
 
 V krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby 
měst a obcí v Královéhradeckém kraji se umístily 9. března trutnovské webové stránky 
v kategorii „nejlepší elektronická služba“ na druhém místě za projekt Trutnovsko – turistický 
informační systém a na třetím místě za internetovou prezentaci města. (Webmastrem na MěÚ 
v Trutnově je Martin Čapek.) 



 
Krádež počítače na onkologii ONT (dvoudenní přerušení provozu) 
 
 Krádež a poškození počítačů v onkologickém oddělení oblastní nemocnice 9.3. povede 
k určitému omezení provozu nemocniční radioterapie. K úniku osobních dat nedošlo. Ukraden 
byl počítač s tiskárnou a monitorem, další počítač byl poškozen. Škoda je asi 15 tisíc korun. 
V budoucnu chce opakovaným krádežím instalací elektronického zabezpečovacího systému. 
 
Den Tibetu 

                                    
 
 K městům, která se 10. března připojila vyvěšením tibetské vlajky ke Dni Tibetu, 
patřil i Trutnov, kde zavlála na stožáru před městským úřadem. Ta byla toho dne vyvěšena  
ve 228 městech a obcí v ČR. Den Tibetu připomněl krvavé potlačení tibetského povstání  
ve Lhase v roce 1959. Vlajku Tibetu v Trutnově vztyčila místostarostka Ing. Horynová. 
Černým praporem si událost připomněly trutnovské školy. 
 
 
Nejlepší sportovci TJ Loko 
 

     
 



     
 

     
 

     
 
 K slavnostnímu vyhlášení nejlepších sportovců, trenérů, cvičitelů a funkcionářů 
Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Trutnova se uskutečnilo 10.3. v hotelu Patria za účasti 
starosty města. (Podrobnosti v kapitole 11.) 
 
Sjezdovka v lesoparku (?) 
 
 V otázce výstavby lyžařského areálu (sjezdovky) v lesoparku se v Trutnově střetávají 
dvě petice. Občané je mohou podepsat buď v Galerii Alfa v Bulharské ulici a ve Zlatnictví 
Veroniko na náměstí, jsou-li proti této stavbě, nebo v zimních lázních, v zimním stadionu, 
v kanceláři TJ Loko Na Nivách, v provozovnách Sazky v Bulharské ulici i na adrese 
www.hnutiduha.cz/skupiny/podkrk.htmi na mailu podkrkonosi.hnutiduha.cz. 
 Signatáři petice za záchranu trutnovského lesoparku začali se sbíráním podpisů  
11. března. Jejich obavy chce veřejně vyvrátit podnikatel Ladislav Ábel na veřejné schůzi 
městského zastupitelstva 5. dubna. 
 



Přestavba MěÚ (archiv) 
 
 Při přestavbě a modernizaci budovy městského úřadu byl zřízen v suterénu radnice 
pojízdný archiv. „Mělo by se sem vejít třikrát více materiálů než do běžného archivu. Ušetří 
se tím výrazně prostor. Zatímco klasický archiv potřebuje mezi každým regálem uličku, 
pojízdný archiv má pouze jednu pro všechny regály. Lze jimi ovšem posouvat podle aktuální 
potřeby, takže uličku i obsluha archivu vytvoří pouze u dvou regálů. Ty ostatní se naopak zase 
stáhnou k sobě. 
 Archivní prostory získaly navíc klimatizaci a moderní zabezpečovací systémy,“ 
zdůraznil tajemník městského úřadu Zdeněk Nýdrle, který má na starosti přestavbu MěÚ. 
 
Alpská trojka (pořad DK) 
 

     
 
 Cestopisný pořad Alpská trojka s diapozitivy Ctibora Košťála v Národním domě 10.3. 
přiblížil návštěvníkům svou cestu do Itálie, kde postupně zdolal vrcholy Breithorn, Mt. Rosa  
a Mt. Blanc. 
 
Galerie města Trutnova 
  

     
 
K vandalskému servání měděných plechů z městské galerie došlo 12.3. Hodně se  

na těchto činech podílejí sběrny kovů, které ochotně kradený materiál vykupují. 
 
 



Dračí ulička (obnova) 
 
 Trutnované velmi vítají záměr vedení města, které chce v roce 2004 obnovit 
legendární Dračí uličku nákladem asi milion korun. Ještě v osmdesátých letech spojovala 
Dračí ulička pod hradbami Slezskou a Vodní ulici. Ulička směřovala k místu bývalé Dolní 
brány. „Chtěli jsme obnovit tradici, která tu kdysi byla. Dračí ulička do našeho záměru  
na oživení minulosti zapadá,“ uvedla trutnovská místostarostka Ing. Horynová. 
 Vstup do obnovené uličky by byl ze Slezské v místech naproti Všeobecné zdravotní 
pojišťovně, táhla by se pod městským úřadem do míst za kinem v dolní části parkoviště. Měly 
by ji osvětlit dobové lampy, zpříjemnit lavičky a plastika mladé sochařky Pavlíny Škávové 
s textem, připomínajícím bájné počátky Trutnova. Záměr obnovy Dračí ulička plně podporuje 
kulturní komise. Pro věc se hodně angažuje její člen Jiří Jahoda, známý fotograf. 
 
Ples MP Trutnov 
 

     
 
 Mezi pořadatele trutnovských plesů přibyla letos Městská policie Trutnov. Konal se 
12.3. ve velkém sále Texlenu na Zelené louce. Ples uvedli ředitel MP Karel Povr a starosta 
města. Kulturní program zahrnul i módní přehlídku a obohatila cimbálová muzika. 
 
Nová ředitelka pobočky ČSOB v Trutnově 
 
 Novou ředitelku (od 1.1.) představil regionální ředitel ČSOB Hradec Králové  
Ing. Tomášek 13.3. při společenském večeru v hotelu Patria. Ředitelkou ČSOB v Trutnově je 
Ing. Lenka Krausová. 
 
Bály Star Westu 
 
 Na dvou březnových bálech 13. a 20. března vystoupí členové Star West.  
Pro návštěvníky jsou připraveny zajímavé soutěže o ceny. Divákům se představí na šedesát 
tanečníků Star Westu. Bály jsou spojeny i s výukou některých tanců. Country bály se konají 
v Trutnově již 14 let připomněl vedoucí Star Westu Zdeněk Krčmář. 
 
Soutěž vizážistů v Praze 
 
 Pohár za první místo v soutěži vizážistů si přivezla z Prahy Lucie Kopecká, 
kosmetička salonu Virgius v Trutnově. Autorkou avantgardního účesu byla kadeřnice Majka 
Netíková. Na celkovou úpravu bylo při soutěži jen pětačtyřicet minut. 



 
Březen – měsíc internetu (MK) 
 
 I trutnovská městská knihovna se letos zaměřila v Měsíci knihy na internet. 
Obsluhovat počítač a vyhledávat údaje na internetu nabídla především seniorům, maminkám 
s malými dětmi a nezaměstnaným. Výuka probíhala ve studovně každé úterý, středu a čtvrtek 
dopoledne (středy jsou věnovány nezaměstnaným, čtvrtky maminkám, o jejichž malé děti  
se v době školení postarají pracovnice dětského oddělení MK. 
 O internet, který je nevyčerpatelným zdrojem informací a údajů, projevili největší 
zájem senioři. Na výuku jich přicházelo kolem dvaceti. K dispozici měli čtyři počítače. 
 
Dny evropského dědictví 
 
 První koordinační schůzka pro přípravu Dnů evropského dědictví 2004 se uskutečnila 
16. března. Bylo projednáno zpřístupnění 11 památkových objektů a míst v Trutnově včetně 
návrhu na doprovodný program, dále úkoly související s přípravou a zajištěním DED. Komise 
pro tuto akci má na dvacet členů. 
 Příprava letošních Dnů evropského dědictví se soustřeďuje u ředitelky DK Ziny 
Rýgrové.  
 
Klub seniorů 17.3. 
 
 Schůzky KS 17.3. se zúčastnili o Miroslav Franc, vedoucí odboru rozvoje města 
(informoval o Dračí uličce, autobusovém nádraží, supermarketu Lidl aj.), Jiří Matuška, Hana 
Jarošová a Dagmar Kážová (beseda o Euroteamu). Posledním hostem KS 17.3. byl  
i vlastivědný badatel Otto Štemberka.  
 
 
Velikonoční výstava v MPT 
 

     
 



                                     
 
 Velikonoční výstavu Od Popelce ke Svatojánské postýlce zahájilo Muzeum 
Podkrkonoší vernisáží 18. března. Výstava potrvá do 18. dubna. 
 České Velikonoce návštěvníkům přiblížila při zahájení spolupracovnice MPT 
Burešová: „Písemné prameny o slavení Velikonoc jsou bohaté zvláště z 19. a 20. století, ale 
můžeme je studovat až ke středověku. Zvláštní význam pro poznání Velikonoc mají 
vyjadřovací prostředky a obyčeje. 
 Z torzovitých zpráv se dovídáme, že Velikonoce od středověku byly svátky 
milosrdenství a veřejného obdarování chudých. O tom svědčí i lidové rčení -na zelenej 
čtvrtek, udělej dobrý skutek-.  
 Příprava na Velikonoce začíná na Popeleční středu – 40 dní před – tedy šest neděl. 
Šestá – poslední neděle je Květná, tou počíná velikonoční svatý týden. Samotné těžiště 
Velikonoc spočívá ve třech dnech – Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota. Z oficiálních 
pramenů víme, že od raného středověku se konaly v tyto dny velikonoční hry, klášterní 
pašijové hry, školské hry – ty byly volně přístupné a podobně jako koleda zmírňovaly nouzi 
kantorů. 
 Velikonoce přinesly rozvinuté kulturní tradice, z nichž některé, zvláště z našeho kraje, 
jsou připomenuty v brožuře MPT s výstižným názvem Jarní obyčeje a velikonoční svátky. 
 Velikonoce dostaly v dějinách mnoho podob – jak v kostele, tak pod širým nebem – 
od čtení evangelia v kostele a zpěvu pašijových písní,  od různých typů procesí až po divadlo. 
Za zmínku zůstává i nadále katolická pobožnost křížové cesty, kde podle bible jde o zvěsti  
o Ježíšově smrti na kříži, která připadá na Velký pátek. Velký pátek byl nejvýznamnější 
postní den. Půst, modlení u křížů, křížová cesta v kostele – to patřilo k prožitkům zvláště 
v katolických rodinách. 
 Navazující atmosféru Velkého pátku poskytuje Bílá sobota. Klíčovým motivem je 
Kristovo zmrtvýchvstání. To inspirovalo jak dramatickou tvorbu, tak i hudební umění 
venkovských kantorů, lidových muzikantů a zpěváků. K slavnostní atmosféře přispělo konání 
průvodů a procesí. Zvláštní pozornost byla věnována oblečení, převážně u dívek, které 
přistupovaly k obřadu v krojích nebo svátečních šatech. To vše patřilo k naplnění Svatého 
týdne. 
 Bílou sobotou končil také dlouhotrvající půst. Čas vzkříšení až do velikonočního 
pondělí patřil převážně mládeži. 
 Velikonoční tradice jsou nejen v našich pamětech živé, ale i dnešní slavení Velikonoc 
u nás nalezlo opět své místo. Dokladem jsou převzaté zvyky – jako je barvení vajec, pečení 
jidášů, velikonočních beránků a mazanců. Neodmyslitelná je i koleda, i když její průběh je 
krajově rozdílný. Je potěšitelné, že se k lidovým tradicím navrací velká část mládeže. 
 S nástupem jara, oživením přírody, se oživují i tradice.“ 
 
 



Nadační sbírka pro Domov sv. Josefa 
 
 Domov svatého Josefa v Žirči uspořádal v deseti městech východních Čech 19.3. 
sbírku pro nákup rehabilitačních pomůcek pro nemocné s roztroušenou sklerozou. V Trutnově 
se toho ujali studenti místního gymnázia. 
 
Afrotance 
 
 Afrotance s Monikou Rebcovou za doprovodu dvou bubnů se konají 20.3. od 13 hodin 
v K-studiu ve Školní ulici 154. Vstupné 220 Kč v předprodeji (250 Kč). 
 
Jazzinec 2004 
 

            
 

     
 

        
 



 Šestý ročník Jazzinec 2004 byl zahájen 21. března vernisáží fotografií Petra Zvolánka 
v malém sále Národního domu. Jsou tu zachyceny nálady a pocity z několika koncertů 
Jazzince minulých let. Program zahájení obohatilo vystoupení Acoustic Group pianisty a 
trumpetisty Jana Přibila a bulharské zpěvačky Yanka. 
 Výstava bude otevřena při pořadech Jazzince v Národním domě.  
 I letos je Jazzinec rozdělen do několika různých částí. V úterý 23.3. se v pořadu Blues 
time představí posluchačům Jan Spálený a ASPM v KS B. Martinů. Ve středu 24.3. se zaplní 
koncertní síň studenty středních škol. Dvě dopolední představení pro ně připravili kytarista a 
zpěvák James Harries a kontrabasista Petr Dvorský. 
 Seminář pro muzikanty s kytarovým doprovodem Davida Dorážka v Národním domě. 
Na programu je jazz, jazzová harmonie a improvizace. 
 Festivalové finále je připraveno od 19 hodin v Národním domě. Zahájí ho se svým 
triem David Dorážka – vystoupí s ním kontrabasista  Jaromír Honzák a Polák Lukasz Zyta, 
který hraje na bicí. Další program večera vyplní skupina Mind The Steps Pavla Jakuba Ryby 
(známý kytarista). Dále vystoupí kontrabasista Robert Balzar s Jiřím Slavíčkem (bicí)  
a Stanislavem Máchou (piáno). Vyvrcholením večera má být koncert Jazz Q s Martinem 
Kratochvílem. 
 V neděli 16.5. má proběhnout jazzincové After party se skupinou Ostaš, Laco Deczi  
a Celula New York. 
 
Návrhy na stavbu divadla 
 

     
 

                                         
 
 Slavnostní zahájení výstavy soutěžních návrhů na architektonické řešení Městského 
divadla v Trutnově se uskutečnilo 22.3. v 15 hodin ve Staré radnici. 
 Na výstavě se představilo v přízemí radnice patnáct návrhů na podobu městského 
divadla. To by mělo být umístěno v lokalitě Šmoulov (bývalé autobusové nádraží). V divadle 



se počítá s kapacitou 350 míst. Závěrem loňského roku vybrala porota v anonymní soutěži 
patnácti návrhů pět nejzdařilejších. Jejich autoři byli vyzváni předložit nabídku na zpracování 
projektové dokumentace. Stavět by se mělo patrně v roce 2006. 
 „Divadlo považujeme za významnou stavbu. Proto chceme spoluobčanům návrhy 
ukázat a dát jim možnost vyjádřit názor,“ zdůraznil starosta Adamec. U vstupu do výstavní 
místnosti je umístěna návštěvní kniha k vyjádření k návrhům.  
 Náklady na novostavbu divadla ovlivní projektová dokumentace – v každém případě 
se bude pohybovat ve stovkách milionů. „Jakmile bude zpracována projektová dokumentace, 
budeme zvažovat, jakou zvolíme finanční strategii. Na divadlo chceme získat peníze i z jiných 
zdrojů než z městské pokladny,“ uvedl starosta. Je naděje získat peníze i z fondů  Evropské 
unie. 
 Trutnov nemá divadelní budovu od padesátých let, kdy vyhořel objekt Niv (1958) a 
byl rekonstruován na tělovýchovné středisko. Nyní se divadelní představení odbývají 
v Národním domě, který však má nevyhovující zázemí pro větší divadelní soubory. 
 Na potřebě výstavby nového kulturního stánku se shodují všechny politické strany 
v městském zastupitelstvu. 
 
Pyreneje – Korsika (cest. přednáška) 
 
 Kouzelnou přírodou velehor, vodopádů a údolí Pyrenejí provedl 22.3. v kině Hvězda 
(v areálu ZŠ Mládežnická) PaedDr. Libor Turek při své přednášce s diapozitivy. Ten se vydal 
4 000 km stopem do Pyrenejí, na kole projel i Korsikou s rodným městem Napoleon 
Ajacciem. Jeho cestu dokumentovalo na 300 diapozitivů. 
 
Výstava Jana Wagnera v GMT 
 

                             
 
 Vernisáž výstavy Jana Wagnera, která je retrospektivním průřezem tvorby sochaře, 
výtvarníka a pedagoga, proběhla v Galerii města Trutnova 23.3. 
 K vidění se tu nabízí výstava kinetických objektů, plastik, kreseb a koláží. Podobná 
výstava, jak uvedl ředitel galerie Aleš Pražan, nebyla takto rozsáhle představena více než  
15 let. Ve svém představení autora pokračuje: 
 Jan Wagner pochází z rodiny, kde se sochařský talent dědí z generace na generaci. 
Jeho otec (1901-57) je jednou z největších postav české meziválečné sochařské avantgardy. 



 Stěžejní část sochařské tvorby Jana Wagnera tvoří mobilní mechanické, elektrické  
i elektronické sochy – objekty. Jsou oživovány el. energií, někdy jen vzduchem nebo dokonce 
sluneční baterií. Mnohé z nich doplňují zvukové a světelné efekty. Inspiruje se moderní 
technikou, vědecko-technickým pokrokem a průmyslovým rozvojem světa stejně jako silou 
nejmocnější – přírodou. Od ní je Jan Wagner obdařen mimořádnou manuální zručností,  
ke které navíc patří i jeho osobité nazírání pozorování světa, jeho široká škála humoru, 
sahající od laskavého úsměvu až po parodii a ironii. 
 Vedle své volné sochařské tvorby se Jan Wagner zabýval především v 70. letech 
medailérstvím, šperkem, má za sebou celou řadu realizací pro architekturu. Jeho dílo je 
zastoupeno v mnoha muzeích, galeriích i soukromých sbírkách. 
 V 80. a 90. letech přechází Wagner dále k elektronice a konečně i k solární energii. Co 
ho v téhle době inspiruje – to je především vesmír. 
 V roce 1993 se vrací do Hořic v Podkrkonoší, kde učí na sochařsko-kamenické škole. 
 Poutavá, technicky poučná i humorně laděná tvorba ak. sochaře Jana Wagnera  slouží 
opravdu za shlédnutí. 
 
Jazzinec  
 
 Sobotní festivalové finále Jazzince 27.3. v Národním domě zhodnotil v Krkonošských 
novinách jeden z hlavních organizátorů Tomáš Katschner. „Byl to strhující zážitek.“ 
 
Úklid ulic (TS) 
 
 Úklid silnic a chodníků po zimě, který provádějí pracovníci TST ztěžuje neukázněnost 
řidičů, uvedl ředitel TS Lumír Labík. „Cedule s upozorněním, že chystáme úklid ulic, dáváme 
na určená místa minimálně den předem. Přesto řada motoristů naše výzvy ignoruje a vozy 
nepřeparkují.“ TS zajišťují i umytí silnic. 
 
Otevření Sazka Arény 27.3. 
 
Na slavnostní otevření Sazka Arény ve Vysočanech v Praze 27. března přijely na pozvání 
trutnovské projekční kanceláře Atip, kterou vede autor projektu architekt Martin Vokatý, dvě 
stovky lidí z trutnovského regionu. Dopravily je sem zvláštní autobusy. 
 Všichni hosté se shodli na velmi kladném ohodnocení tohoto díla. „Vše v aréně je 
maximálně perfektní. Líbí se mi sklon tribun, který z haly dělá opravdu pořádnou arénu. 
Zaujalo mne také skvělé ozvučení. Na žádném zimním stadionu jsem tak kvalitní zvuk 
neslyšel. Jsem zvědavý, jak bude hala vypadat při hokeji,“ uvedl Jiří Hradecký, někdejší 
předseda trutnovského hokejového oddílu a bývalý ředitel trutnovského zimního stadionu. 
 Arénu pochválil i pozvaný vrchlabský starosta Jan Sobotka. „Je to pěkný, povedený a 
důstojný stánek naší země. Z detailů mne zaujala zejména variabilita haly, fascinují mne také 
provozní detaily. Myslím, že srovnání haly s Koloseem odpovídá skutečnosti. Navíc je velmi 
zajímavá obří obrazovka nad ledem. Ten obraz, to je skoro jako doma u televize. 
 Ředitele trutnovského pivovaru Krakonoš, jak dále uvádějí Krkonošské noviny, Karla 
Janka zaujala stavba především velkorysostí. Tři kilometry pivních trubek, které vedou  
po hale do bufetů a rychlých občerstvení ho naopak nepřekvapily. Kapacitně to mají vyřešeno 
dobře. Při možném množství diváků je to nutné. 
 Nadšený byl i ředitel trutnovského gymnázia Petr Skokan. „Je fascinující. 
Univerzálnost dává hale naději na víceúčelové využití, což se mi líbí.“ Pro trutnovské 
gymnázium bylo otevření haly i skoro domácí záležitostí. O halu se významně zasloužil také 



generální ředitel společnosti Sazka Aleš Hušák, jeden z absolventů trutnovského gymnázia. 
Na ně Aleš Hušák nezapomněl a pozval na slavnostní otevření i všechny své bývalé kantory  
a spolužáky. 
 Slavnostního večera dlouho do noci (o všechny hosty bylo noclehy postaráno) se 
zúčastnil i prezident ČR Václav Klaus.  
 Postavení Sazka Arény probíhalo v rekordních časech. Nová hala jistě získá, jak uvádí 
šéfredaktor Krkonošských novin Pavel Cajthaml, mnoho přívlastků nej … Jedním z nich 
určitě bude i označení nejrychleji postavená aréna. 
 Vše, co souvisí s výstavbou Sazka Arény se dělo v rekordních časech. Během dvaceti 
minut se museli šéfové z ateliéru Atip rozhodnout, zda halu vyprojektují. Práce architektů 
trvala zhruba šestnáct měsíců, ačkoliv jindy se takový projekt připravuje až dva a půl roku. 
„Dnes bych asi hodně přemýšlel, zda kývnout na ty šibeniční termíny,“ přiznává architekt 
Martin Vokatý. 
 Samotná stavba pokračovala doslova mílovými kroky. Zatímco před rokem byly 
betonové části tribun montovány pouze ze tří čtvrtin a části ocelové střešní konstrukce teprve 
vznikaly v železárnách, loni v srpnu už stavbaři dokončili montáž střešní konstrukce. V říjnu 
už arénu obepínal obvodový plášť ze skla, oceli a hliníku. Hala získala Cenu prof. Františka 
Faltyse pro nejlepší stavbu s ocelovou konstrukcí v ČR a na Slovensku. 
 V závěru loňského roku už dělníci pracovali v interiérech a exteriérech. Přívody 
energie a dokončená vzduchotechnika už dokonce umožnily, aby začala instalace technologií, 
včetně zařízení pro výrobu letu. Letos v lednu se už v hale bruslilo, přitom v celém areálu 
arény se ještě pohybovaly dva tisíce dělníků, inženýrů a projektantů. 
 Už za měsíc se v Sazka  Aréně budou hrát první zápasy hokejového šampionátu. 
 
 Hala je označována za arénu nového tisíciletí. Střecha patří k nejoriginálnějším částem 
arény. Průměr mamutí střešní konstrukce ke 135 metrů a jako celek tvořený středovým 
tubusem, vazníky a ocelovými táhly dosahuje hmotnosti téměř 1 500 tun. Jen středový tubus 
váží 180 tun, hmotnost každého z 36 vazníků se pohybuje mezi 14 a 20 tunami. 
 Maximální kapacita arény je asi 18 tisíc míst. Pro veletržní a výstavní akce skýtá více 
než 10 500 m2 výstavních ploch. Vnitřní uspořádání haly umožňuje, aby se v ní konaly 
soutěže ve všech halových sportech až po motokros a jezdectví. 
 Aréna představuje na 36 000 m2 zastavěné plochy a více než 900 000 m3 obestavěného 
prostoru. Vlastní hala zabírá 26 000 m2, obvodový plášť měří více než 420 metrů. 
 Třicetitunová multimediální videokostka s plochou 136 m2 je zavěšena pod střechou – 
umožňuje i promítnutí opakování zajímavých událostí zápasu nebo reklamy.  
 Sazka Aréna dává i rozsáhlé obchodní, řadu salónků, restaurací a barů s 2 900 místy. 
Rychlový čepy umožňují načepovat jedno pivo za šest vteřin. 
 Mezi dolní a horní částí hlediště jsou uzavřené a luxusně vybavené prostory  
pro 15-20 osob. (Model Sazka Arény byl od zahájení stavby vystaven v předsálí ateliéru ATIP 
v Trutnově.) 
 
 Umění inspirované biblí – obrazy a plastiky představí na výstavě od 27. března 
Muzeum Podkrkonoší. Úvodní slovo pronesl při vernisáži trutnovský vikář Mgr. Miroslav 
Dítě. 
 
Vynášení Smrtky 
 
 Pradávný zvyk vynášení Smrtky se snaží obnovit v Trutnově Dům kultury. Sraz 
zájemců o vyhnání zimy a přivítání jara byl 28.3. v 15 hodin u kina Vesmír – odtud vyjde 



průvod k mostu u zimního bazénu. V programu vystoupí zájmové skupiny různých oborů 
ZUŠ Trutnov. 
 
„Dotek anděla“ (ZUŠ) 
 

     
 

     
 
 Taneční soubor ZUŠ Gorgony předvedl svůj absolventský program Dotek anděla 26.3. 
v sále národního domu. Večerem provázel ředitel ZUŠ Tomáš Komárek. Zpestřením 
programu byly keltské melodie na housle.  
 
Klub vozíčkářů 
 

     
 
 Své 40. narozeniny oslavila 26.3. v Klubu vozíčkářů Eva Vojtěchová. Zábavný 
program obstarala zdarma trutnovská agentura Vosa. S blahopřáním mezi vozíčkáře přišel  
i trutnovský starosta Mgr. Adamec. 



 
Soutěž o nejoblíbenějšího učitele 
 
 Do soutěže o titul nejoblíbenějšího  učitele ČR „Zlatý Amos“ v Praze byl přihlášen 
třiatřicetiletý učitel Petr Horčička ze ZŠ Komenského. I když 26.3. nezvítězil, zklamaný není 
– spíše děti, které ho navrhly. 
 
Klub vozíčkářů (Ubuku) 
 
 Komunitní centrum Ubuku ve faře Církve československé husitské usiluje místní farář 
Tomáš Karel. Prostředky k tomu chce získat prodejem knih, které bude nabízet na několika 
prodejních místech (od dubna). Výtěžek, který zdvojnásobí Nadace Divoké husy, umožní 
vybudovat klubové prostory v půdní části fary (klubová scéna, minidivadlo, výstavní koutek). 
Projekt nese označení Ubuku – vyžádá si asi 100.000 Kč. 
 Členové Klubu vozíčkářů se scházejí na faře ve středu (výroba různých předmětů),  
ve čtvrtek a v pátek ke kamarádským setkáváním. 
 
Ďyvadlo Neklid 
 
 Voletinské amatérské divadlo Neklid účinkuje i mimo Trutnov – naposled na festivalu 
v Jilemnici s vlastní hrou Obraz na sekeru. Jejich výkon kladně zhodnotil přítomný pražský 
herec Stanislav Zindulka. „Jsem překvapen výkonem, jaký dokáže podat rok starý soubor. 
Kromě slabšího vzájemného kontaktu herců na jevišti k nim nemám žádné další výhrady. To 
se zlepší praxí.“ 
 Zindulka ocenil i vlastní tvorbu režiséra Petra Vanžury. „V současné době používají 
dramatici trochu tvrdý styl. Tak laskavého, vtipného a dobře napsaného díla by bylo škoda, 
kdyby zmizelo s několika reprízami.  
 
Glykemie (měření) 
 

     
 
 Změření hladiny cukru v krvi si koncem března dalo změřit v sále MěÚ na 220 
občanů. Tuto službu jim zdarma nabídla územní organizace Svazu diabetiků pod záštitou 
firmy Roche a diabetické poradny. Zjištěno bylo 15 případů. 
 Změření glykémie bylo nabídnuto i členům Klubu seniorů. 
 
 
 



Úpravy v budově MěÚ (reforma veřejné správy) 
 

     
 
 Od 29.3. se přemísťují pracovníci odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví  
do budovy městského úřadu na Slovanském náměstí, kde probíhají stavební úpravy 
v souvislosti s reformou veřejné správy. Město investuje do úprav budovy 22 milionů korun. 
Stěhování je náročné – jde i o přestěhování několika tun písemností. Podle sdělení tajemníka 
MěÚ Bc. Zdeňka Nýdrleho přejde do bývalých prostor firmy SKIP a drobných provozoven  
na 40 státních úředníků. 
 Ještě složitější stavební úpravy čekají v suterénu budovy, kam se přemístí správní 
odbor. 
 Suterén MěÚ obsadí strážníci městské policie. V bývalé výstavní síni a archivu najdou 
občané matriku, evidenci obyvatel, oddělení vydávání cestovních dokladů a občanské 
průkazy. 
 
Srdíčkový den 
 
 Do celorepublikového Srdíčkového dne se už tradičně zapojili i studenti SZŠ. Nabízeli 
vkusné přívěsky s vyjímatelným žetonem a s logem občanského sdružení Život dětem. 
Výsledek akce přispěje dětským oddělením nemocnice a zařízením pečujícím o nemocné  
a postižené děti. 
 Srdíčka nabízeli i žáci SOU z Volanovské ulice. Celkem bylo vybráno na padesát tisíc 
korun. 
 
Setkání s Velikonocemi (od 31.3. v ND) 
 

     
 



 I letošní Setkání s Velikonocemi připomenulo návštěvníkům Národního domu 
mistrovství rukodělné práce při vytváření tradičních velikonočních předmětů a aranží 
z přírodnin. Šlo tu nejen o pletení pomlázek, ale i vytváření kraslic, krajek, batikovaných 
šátků, pletení ošatek ze slámy aj. 
 Výstava v Národním domě obohatilo vystoupení žáků ze ZUŠ Trutnov pásmem tanců, 
říkadel a písniček. 
 
Nezaměstnanost k 31.3. 
 
 Nezaměstnanost na okrese Trutnov k 31.3.2004: 
Počet nezaměstnaných 5 751, míra nezaměstnanosti 9,33 %, z toho na Trutnovsku  
3 350 (58,3 %) s 10,13 % mírou nezaměstnanosti. 
 Největší počet nezaměstnaných na okrese je mezi dělníky – 3 484 (60,6 %). 
Nezaměstnaných absolventů škol 260 (4,5 %), vyučenců 199, mladistvých 81. Občanů se 
změněnou prac. schopností 974 (16,9 %). Počet nezam. žen 2 755, mužů 2 996. 
 V březnu nastoupilo do zaměstnání 495 uchazečů o zaměstnání. Hmotné zabezpečení 
bylo vypláceno 1 985 uchazečům o zaměstnání, tj. 34,5 % z jejich celkového počtu.  
Od počátku roku bylo na hmotném zabezpečení vyplaceno 20,661.000 Kč. 
 Situace v samém Trutnově: 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel, 1 596 
nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti 9,55 %. 
 
Matriční události 
 
 V březnu se v Trutnově narodilo 70 dětí, z toho bylo 22 trutnovských (11 chlapců  
a 11 děvčat). 
 6. a 20. března se na radnici konaly malé slavnosti vítání dětí do života. Celkem bylo 
do pamětní knihy města zapsáno 33 dětí. 
 V Trutnově zemřelo 28 lidí, z toho 16 trutnovských spoluobčanů – 9 mužů a 7 žen. 
Sňatků bylo uzavřeno celkem 16. Členky komise pro obč. záležitosti navštívily při životních 
jubileích 31 spoluobčanů. 
 
  
 
  
 
  
 
  



Kulturní nabídka na duben 
 
Kulturní nabídka Radničních listů na duben: 
3.4. Jarní koncert Krakonošky – spoluúčinkuje K band. Národní dům. Vstupné dobrovolné. 
5.4. Akademie třetího věku. PhDr. Jan Císař, CSc.: Osobnosti českého divadla. Kino Vesmír. 
7.4. Jiří Beneš: Autorský večer (vlastní filmy a videoprogramy). Nár. dům, 40 Kč. 
14.4. Zelňačka. Divadelní předplatné. Národní dům, vstupné 60 Kč. 
15.4. Tvé tělo – Tvůj hrad. Divad. komedie na vážné téma závislostí pro 2.-5. tř. ZŠ, Národní 
dům, vstupné 30 Kč. 
15.4. Divokej Bill. Koncert. Předkapela: Horkýže Slíže. Nár. dům, vstupné 180 Kč. 
18.4. O princezně a popletovi (z pohádkového cyklu). Kino Vesmír. Vstupné děti 20 Kč  
(ost. 30 Kč). 
19.4. 24 a půl. Literární pořad pro SŠ. Koncertní síň Boh. Martinů. Vstupné 30 Kč. 
19.4. Akademie třetího věku. Jan Pilař: Tradice a historie loutkářství. Kino Vesmír. 
23.4. Večer s cimbálovou Bohuslava Eliáše. Národní dům. Vstupné 115 Kč. 
25.4. Hrátky s loutkou. Odpoledne s pohádkou a výrobou loutek. Národní dům –  
Pod střechou. Vstupné děti 20 Kč, ostatní 30 Kč. 
27.4. S tetinama zpívání lepší je než zívání. Hudební pořad o jatu pro MŠ a 1. tř. ZŠ. Kino 
Vesmír. Vstup 30 Kč. 
28.4. Jeskyně Bohemia na Novém Zélandě. Cestopisné vyprávění RNDr. Radko Táslera. 
Národní dům, 40 Kč. 
29.4. Historie Trutnova jinak. Literárně-hudební pásmo. Nár. dům – Pod střechou, 25 Kč. 
30.4. Čarodějnice. Lampionový průvod. Program. Ohňostroj, PKS Bojiště. 
 
Galerie města Trutnova: 
do 28.4. Akad. sochař Jan Wagner. Sochařská a medailerská tvorba, užité umění, mechanické 
objekty 1962 – 2004. 
9.4. Hudební večer se skupinou Telegraph. Folk-bluesová skupina z Vrchlabí. GMT-
podkroví. 
 
ZUŠ Trutnov: 
21.4. Komorní koncert houslistky Adély Mišoňové  a jejích přátel. KS B. Martinů. 
22.4. Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru. Národní dům. 
28.4. Žákovské vystoupení. Sálek ZUŠ. 
 
Ostatní pořadatelé: 
do 7.4. Trutnov v kresbách Miloše Trýzny. Galerie Dračí ulička v gymnáziu. 
9.4.-27.5. Samuel Fritz – trutnovský rodák na Amazonce. Výstavu uspořádalo město Trutnov. 
Stará radnice. Vernisáž 8. dubna. 
17.4. Velký jarní country bál se Star Westem. Koncert skupiny Eagles a Horses, provází Star 
West, hraje Pěna. Horní Staré Město, areál Texlenu. 
do 18.4. Od Popelce ke Svatojánské postýlce.. Velikonoční výstava v MPT. 
 
Country club Bonanza: 
1.4. K tanci a poslechu hraje skupina Jarní vánek. 
8.4. Country band Bonanza. 
10.4. Velikonoční country merenda, K tanci a poslechu hraje skupina „Cosa band.“ 
18.4. Country band Bonanza, 22.4. K tanci a poslechu hraje skupina Kocábka. 
29.4. Country band Bonanza. 
 



 
 
Klub vozíčkářů (Velikonoce) 
 

     
 

     
 
 K malé velikonoční oslavě se sešli 1. dubna v prostorách fary Církve Československé 
husitské trutnovští vozíčkáři. Schůzka se neobešla bez pomlázky, perníčků, řehtaček  
a tradičních koled. Hostem setkání byla reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Eliška 
Pilařová. Pořad tady natočený bude vysílán 12. dubna. 
 
Výsadba zeleně 
 
 Pracovníci TST začali s výsadbou mladých stromků v různých částech města. 
„Květináče s akáty jsou umístěny na pěší zóně, sekury na stezce pro pěší a cyklisty od kina 
k ekonomické škole.“ Pětatřicet stromků v nádobách ozdobí centrum Trutnova, dalších 
čtyřicet vzdálenější lokality, uvedla Jitka Metelková. Technické služby mají připravené 
jasany, kaštany, břízy, javory a akáty. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návštěva z Lucemburska 
 

     
 
 Velvyslanec Lucemburského velkovévodství Pierre Louis Lorenz navštívil 1. dubna 
Trutnov za doprovodu prvního náměstka Královéhradeckého kraje Vladimíra Dernera. 
S delegací na radnici hovořil starosta Trutnova Ivan Adamec. Hosté shlédli i propagační film 
o Trutnovu a navštívili i ZŠ Komenského a Texlen. 
 
Den ptactva (1.4.) 
 
 Na Den ptactva připravili členové Klubu přátel sv. Huberta zajímavou prohlídku 
vycpanin, soutěž v poznávání ptáků a různé hry ve SLŠ a v parku. 
 
 Na koncertě v síni Bohuslava Martinů 1. dubna vystoupilo Collegium Camerale 
Trutnov, Královédvorský komorní sbor a soubor zobcových fléten ZUŠ Trutnov. 
 
Zastřešení laviček autobusového nádraží 
 
 Stávající zastřešení laviček autobusového nádraží nechrání cestující před nepříznivým 
počasím. Problém bude řešen tím, že zadní sklo za lavičkami se protáhne tak, aby vznikla 
stříška a na lavičky nepršelo ani nechumelilo. O náklady (300 000 Kč) se podělí město  
a projekční firma architektonický ateliér ATIP. Úpravu provede firma Energie Kladno, která 
autobusové nádraží budovala. 
 
Trofeje lovné zvěře (výstava v SLŠ) 
 

     
 



 Již po jedenačtyřicáté se koná od 3.4. do 11.4. v tělocvičně SLŠ výstava trofejí zvěře 
ulovené na území Státní správy myslivosti Trutnov, Dvůr Králové, Vrchlabí a Krkonošského 
národního parku. Výstavu zahájil vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Ing. Diviš. 
 
Výstava návrhů nového divadla 
 
 Ještě první dubnové dny měli Trutnované možnost navštívit v přízemí Staré radnice 
výstavu patnácti návrhů na nové divadlo. Občané mohou své připomínky a návrhy zapsat  
do návštěvní knihy. 
 Expozice dokumentuje někdy hodně rozdílné představy projektantů. 
 
Sjezdovka na Chmelnici 
 

     
 

     
 
 Druhému zasedání ZM 5. dubna 2004 předcházela prohlídka míst, kudy by mohla 
podle záměru pana Ábela vést lyžařská sjezdovka. Ta se stala předmětem sporu trutnovských 
občanů – jedni ji zamítají, druzí podporují. 
 Výjezdní zasedání má sraz zastupitelů v blízkosti paradráhy v místech, kde stával 
dřevěný vyhlídkový altán. „Chceme se na místě podívat, jak ten svah vypadá a kudy 
sjezdovka případně povede. Věříme, že podnikatel Ábel nám zodpoví i případné dotazy,“ 
uvedl úvodem srazu místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych. Jednání se zúčastní zástupci obou 
petičních výborů v sále MěÚ. Při hlasování tak uvidí, jak poslanci hlasují – pro jaké řešení 
jsou. 
 Záměr zřídit na Chmelnici sjezdovku by se měl poté diskutovat při jednání ZM  
v 16 hodin. 



 Odpůrci sjezdovky usilují o zachování vzhledu lesoparku a obávají se znevážení 
památky padlých vojáků na bojišti prusko-rakouské války 1866. Zastánci sjezdovky z návrší 
Chmelnice k mateřské školce v ulici Na Struze zastávají protichůdné stanovisko – mezi 
občany však mají menší zastání. Petici pro výstavbu podepsala jen necelá stovka občanů – 
proti se od poloviny března vyjádřilo 1 249 signatářů – mezi nimi byli ředitel ONT Martin 
Limburský, ředitelka DK Zina Rýgrová, výtvarnice Dana Holá, děkan Pedag. fakulty v Hradci 
Králové PhDr. Vladimír Wolf, Kreslíř Miloš Trýzna. K odpůrcům sjezdovky se přidalo i 54 
členů Klubu seniorů. 
 Diskuse na Chmelnici byla bouřlivá. Přišlo sem na osmdesát občanů. Přesvědčit se 
však Ladislav Ábel nedal: „Slyšel jsem spoustu výhrad. Názor nezměním a trvám na svém. 
Pokud město můj záměr nezamítne, sjezdovku postavím. 
 Zásadně se proti sjezdovce postavil i prof. Gymnázia Milan Mácha. „Nemám důvěru 
v toto podnikání. Všichni jsme to slyšeli – na místo se musí přivést voda, postavit zařízení, 
kde budou technické věci, lyžařský vlek. Za chvíli neprojektují cestu, aby sem mohli lidé 
jezdit autem. Chci, aby místo zůstalo v takovém stavu, jako je dnes.“ 
 Lidem proti sjezdovce vadí především zásah do krajiny – kácení stromů, narušení 
klidové zóny v lesoparku. 
 Bouřlivá diskuse z parku se přenesla i do zasedání ZM, které se někteří signatáři – 
odpůrci sjezdovky zúčastnili. Místy přecházela až do nevybíravých slovních poloh vůči 
představitelům města. Emoce sehrály svou roli. 
 Zastupitelé města se asi z poloviny zúčastnili jednání na Chmelnici, ostatní  
při veřejném zasedání nebo už dříve. 
 Vedení města dříve i nyní rázně popřelo, že podporuje výstavbu sjezdovky. Žádné 
takové závěry ani v RM, ani v ZM nebyly vysloveny. 
 
 Dvacetiletý zloděj, který se v březnu vloupal do Oblastní nemocnice Trutnov, byl 
dopaden a obviněn z krádeže a poškození počítačů na onkologickém oddělení (následkem 
toho bylo dvoudenní omezení provozu nemocniční radioterapie). 
 
Klub seniorů (7.4.) 
 

       
 



                                   
 
 Do Klubu seniorů 7.4. přišel na pozvání předsedy Šafaříka nový vedoucí majetkového 
odboru města Pavel Mikulecký. O činnosti sportovního klubu Olfin Car Vella informoval 
seniory Zdeněk Plecháč. Člen KS Vladimír Binar ze Svazu diabetiků nabídl možnost změření 
cukru v krvi. O záležitostech kolem sjezdovky informoval předseda KS. 
 
Finanční starosti některých ZŠ 
 
 I v Trutnově mají některé základní školy finanční potíže – hospodaří s nižším 
objemem peněz než loni. Např. učitelé  ZŠ Komenského budou mít až o 60 % nižší osobní 
ohodnocení a škola bude muset propustit tři pracovníky. V porovnání s loňským rokem chybí 
tři sta tisíc korun. 
 Finanční starosti má i ZŠ Gorkého, která požaduje od krajského úřadu objem peněz 
daný počtem žáků a navýšení. Jedině tak se dostane do odpovídajících platových tarifů. ZŠ 
má 491 žáků a rozpočet 8,325 tisíc korun je o půl milionu nižší. 
 
Samuel Fritz – trutnovský rodák na Amazonce (výstava ve Staré radnici) 
 

     
 



     
 

     
 
 Výstava o Samueli Fritzovi, trutnovském rodákovi, autorovi první mapy o Amazonce 
a významném misionáři, byla zahájena 8. dubna ve výstavních prostorách Staré radnice  
u příležitosti 350. výročí jeho narození. Nad výstavou převzal záštitu velvyslanec Španělska 
v ČR Santiago Cabanas Ausorena. 
 V dubnových Radničních listech informovala občany o výstavě a jejím představiteli 
zajímavě Ing. Veronika Vášová, ved. odd. pro styk s veřejností na MěÚ Trutnov. 
 „Páter Samuel Fritz, jezuitský misionář, rodák z Trutnova, prožil v Amazonii více než 
40 let. Na základě svých cest po řece vytvořil první podrobnou a na svou dobu velmi přesnou 
mapu Amazonky a významně tak přispěl k hlubšímu poznání této části světa. Tím, že splul 
celou řeku až k jejímu ústí do Atlantiku a cestou zpět se přechodem přes Andské hřebeny 
dostal do Limy na pobřeží Pacifiku, stal se jedním z prvních Evropanů – dost možná prvním, 
který překonal napříč celý jihoamerický kontinent. A byl to právě páter Fritz, který při své 
cestě horami určil za pramen Amazonky vysokohorské jezero Lauricocha v Andách. 
 Tento údaj z konce 17. století oficiálně platil až do poloviny minulého století a ještě 
donedávna se uváděl v mnoha renomovaných publikacích jako skutečný počátek největšího 
světového veletoku. 
 První výstava věnovaná postavě Samuela Fritze se uskutečnila v Trutnově v roce 
2001, pak putovala do dalších měst Čech a Moravy (Brno, Olomouc, Praha, Ostrava). V roce 
2002 byla expozice vybrána Ministerstvem zahraničí ČR, aby reprezentovala ČR ve světě. 
 V uplynulém roce tak byla realizována v řadě zemí Latinské Ameriky (Peru, 
Kolumbie, Venezuela, Brazilii), v letošním roce pokračuje v Chile, Argentině atd. 
 
 Na probíhající výstavě „Samuel Fritz – trutnovský rodák na Amazonce“ je  
pro návštěvníky připraveno veliké překvapení. Poprvé je tu vystavena v měřítku 1:1 kopie 
Fritzem vytvořené barevné mapy Amazonky z roku 1691. Autoři projektu „České stopy  



na březích Amazonky“ Mgr. Kamila Šimková-Broulová a Vladimír Šimek totiž dosud jen 
pracovali s černobílou kopií, protože mapa byla považována za ztracenou. V závěru loňského 
roku však byla mapa znovu objevena v Národní knihovně v Paříži. 
 Kromě toho zde návštěvníci uvidí kopii pamětní desky, která na břehu jezera 
Lauricocha v peruánských Andách připomíná kartografickou práci Samuela Fritze, zatímco 
druhá deska je umístěna na trutnovském Krakonošově náměstí. 
 Výstava je doprovázena množstvím velkoformátových barevných fotografií Vladimíra 
Šimka a etnografickými exponáty, které nám zapůjčilo Náprstkovo muzeum. Přímo na místě 
si můžete zakoupit kromě knihy a videokazety Vlad. Šimka a Kamily Šimkové-Broulové 
„České stopy na březích Amazonky“ také publikaci Josefa Kolačka „Samuel z Trutnova“  
a za symbolickou cenu i barevný plakát k výstavě. Vstupné je bezplatné. 
 Připomeňme v této souvislosti, že v trutnovské městské knihovně je stále možnost 
zapůjčení videokazet s dokumentárním filmem o cestě představitelů města Trutnova  
do peruánského města Yurimaguas, které založil páter Fritz při svém misionářském působení 
v této oblasti. 
 Výstava potrvá do 27. května a věříme, že se Vám bude líbit.“ 
 
Klub filatelistů 
 
 Výměnnou schůzku trutnovského Klubu filatelistů 12.4. (tato setkání se už dávno 
netýkají jen výměny známek – v kurzu jsou též pohlednice a dopisnice) zpestřil předseda KF 
Pavel Janata ukázkou tzv. Žluťásku – prvního korespondenčního lístku na území někdejšího 
Rakouska-Uherska, vydaného roku 1869. Zajímavý je i tím, že byl roku 1873 nesprávně 
vytištěn s pětihaléřovým razítkem místo dvouhaléřového. Vyřešeno to bylo přelepením 
dvouhaléřovou známkou. 
 
Sjezdovka v lesoparku 
 

     
 



     
 
 K petici proti sjezdovce v lesoparku se připojilo již na 2 000 občanů. Antipetice 
podporující zřízení sjezdovky pro malé a začínající lyžaře má mnohem menší veřejnou  
podporu. 
 
Útulek pro psy 
 
 Přeplněný trutnovský útulek pro psy v poříčí (je tu kolem 20 psů – dříve přes léto 5-6) 
vede k řadě opatření. Patří mezi ně i nabídka města novým majitelům. Po převzetí psa 
z útulku budou na tři roky osvobozeni od ročního poplatku. Na rok jsou zvýhodněni ti 
chovatelé, kteří nechají svého psa označit identifikačním čipem – v Trutnově se s čipovým 
značením začalo před dvěma roky. Čipy se vpravují psu pod kůži – ihned se pak dá zjistit, kdo 
je jeho majitelem, když se pes zatoulá. 
 Každý měsíc přinášejí Radniční listy ve zvláštní rubrice nabídku psů z útulku, který se 
nachází naproti Kaře za řekou. Vedoucí útulku je Zdena Moravcová. 
 
SLŠ (písemné maturity) 
 
 Už 15. dubna začaly na trutnovské SLŠ písemné maturitní zkoušky. Zasedlo k nim  
59 maturantů ze dvou tříd. Skoro všichni chtějí po maturitě pokračovat ve studiu na vysoké 
škole. Řada absolventů odchází pracovat do ciziny. 
 
Změna na ministerstvu zdravotnictví 
 
 K odchodu bývalé ministryně zdravotnictví Marie Součkové se kladně vyslovil i její 
někdejší náměstek Dr. Rostislav Čevela z Trutnova. „S tím tlakem veřejnosti se muselo něco 
udělat. Kolegu Kubinyiho znám velmi dlouho. Je to vědecky zaměřený člověk, určitě se 
dokáže domluvit se všemi a svoji práci zvládne.“ (Stal se novým ministrem.) 
 
Víkendový zdrav. servis 
 
 Krkonošské noviny pravidelně týdně zveřejňují zdravotnický servis lékařské služby 
první pomoci, zubní pohotovosti a lékárenské pohotovosti o víkendu v Trutnově, Dvoře 
Králové a Vrchlabí. 
 
 
 
 



Poslední bál 17.4. 
 
 Plesovou sezónu ukončil 17.4. v Trutnově Country bál v areálu trutnovského Texlenu 
v HSM. Představí se tu ještě šedesát členů skupiny Star West. 
 
Taneční centrum Bene Dance Art Team 
 
Bene Dance Art Team – sportovní taneční klub sdružuje děti, juniory, mládež a dospělé. 
Zabývá se výukou moderních tanců, jazzových a společenských tanců, prvků baletu, ale 
zejména standardními a latinskoamerickými tanci. 
 Výuce technik a přípravě sportovních tanečních párů se věnuje Walter Elschek jr., 
který po absolvování všech výkonnostních tanečních tříd a devítiletém působení 
v mezinárodní třídě dosáhl vrcholu taneční kariéry vstupem mezi profesionální tanečníky. 
 V roce 2004 budou tři juniorské taneční páry letos poprvé reprezentovat sportovní 
taneční klub. Dva páry R. Šreiber a M. Kašparová a T. Martin a L. Doležalová budou bojovat 
v latinsko-amerických tancích o zisk mezinárodní třídy – první liga v tancování amatérů. 
 Taneční centrum chystá pro letošek několik velkých kulturně-společenských akcí – 
první bude v květnu v ZŠ Mládežnická: Dvoudenní závody Trutnov Open. 
 
Den Země 
 

                      
 
 Již podesáté připravilo oslavy Dne Země na Trutnovsku Středisko ekologické výchovy 
a etiky Sever. Hlavním tématem letošních akcí je téma Voda pro život. Do Dnů pro Modrou 
planetu jsou zapojeny i trutnovské školy. 
 Filmový festival v Trutnově: Promítání filmů s ekologickou tématikou v budově SLŠ 
21. dubna. Je připraven program pro 1. st. ZŠ, pro 2. st. ZŠ, pro SŠ a veřejnost. Festival filmů 
pokračuje i 22. dubna. 
 Úklid břehů Úpy „Co se skrývá v Úpě aneb Igelitiáda“ proběhne od Trutnova  
přes Mladé Buky, Svobodu nad Úpou až po Horní Maršov v době od 10.00 do 15.00 hodin. 
Kromě dětí se očekává i účast rodičů a veřejnosti. 
 Přednášku „Udržování vody v krajině“ v síni Boh. Martinů. Jarní výlet přes Rýchory 
je připraven na 24. dubna a „Hříčky kolem říčky (Úpy)“ proběhne v Horním Maršově. 



Sobotní program 24.4. uzavře koncert kapely Ostaš v Trutnově v síni B. Martinů. Na neděli 
25.4. je připravena songová bohoslužba ve starém kostele v H. Maršově. 
 Letošní Dny pro Modrou planetu jsou obohaceny řadou doprovodných akcí  
a výstavami. 
 
Putování „Zelenou planetou“ 
 

     
 
 Již třetí ročník ekologicky zaměřené akce „Putování Zelenou planetou“ se uskutečnil 
24. dubna. V rámci Dne Země uspořádal DDM Trutnov procházku, obohacenou řadou 
zajímavých soutěží pro děti i pro dospělé. Na trase 5 km plnily děti různé úkoly – jejich 
plnění ověřovalo deset stanovišť. 
 Zájemců o tento pochod se sešlo u restaurace Dvoračka více než sto. Úkoly byly 
zaměřeny přírodovědně a ekologicky. 
 
Vystoupení Evy Jasenské (loutky) 
 

    
 
 Letos opět vystavovala 25. dubna své loutky v Národním domě v rámci pohádkové 
hrátky s loutkou. Vystoupení zahrnovalo pohádku a ukázku výroby jednoduchých loutek. 
 
 
 
 
 
 



Jana Bobošíková v KS 
 

     
 
 Bývalá moderátorka televizní „sedmičky“ přijela 19. dubna do Trutnova na besedu  
do Klubu seniorů. Zodpovídala tu četné dotazy nejen členů Klubu seniorů, ale i ostatních 
pozvaných občanů. Úvod besedy zpestřili svým vystoupením členové trutnovského 
Tanečního centra Bene Dance Art Team. 
 V Trutnově byla Jana Bobošíková již před třemi lety. 
 
Zájezd Klubu železničních modelářů do NSR 
 
 Na třídenním zájezdu koncem dubna navštívili členové klubu železničních modelářů 
Trutnov Železniční muzeum v Norimberku, druhého dne shlédli výstavní prostor železničních 
modelářských zařízení v Hamburku, třetího dne dvě výstavní haly s železniční modelářskou 
tématikou. 
 
Výstava Josefa Váchala a Františka Kašpara (Galerie Dračí ulička) 
 

     
 
 Výstavu praví známého dřevorytce a spisovatele Josefa Váchala a kněze a básníka 
Františka Kašpara připravila trutnovská Galerie Dračí ulička v I. patře gymnázia 21. dubna 
2004 v 16.00 hodin. 
 Početní návštěvníci vernisáže mohli obdivovat dílo uvedených umělců – Váchalovy 
barevné dřevoryty a jeho ilustrace k básním Františka Kašpara. 
 Od narození Josefa Váchala uplynulo už 120 let a jeho práce s náměty záhad 
spiritismu, mystiky, osobní vize světa za hrobem vedou k zamyšlení a vyvolávají oprávněný 
zájem. Jeho vyhledávaným literárním dílem je Krvavý román. Jeho činnost byla velmi 
různorodá – věnoval se i pověstem, pamfletům, kalendářům, ročenkám, memoárům  



a cestopisům. Většinu svých děl, která sám vytiskl, svázal a vydal, publikoval jen ve velmi 
malých nákladech. 
 Verše druhého vystavujícího Františka Kašpara, básníka a kněze, které Váchal vysoko 
hodnotil. Mnohé z nich výtvarně obohatil. 
 
 Obsáhlý vkusně upravený třicetistránkový katalog k výstavě zpracoval Hroznata 
František Janoušek O Praem s označením Výtvarný básník Josef Váchal – jeho posměch  
a zbožnost – a František Kašpar. 
 Katalog vydalo pro Edici Myrta a pro Nadační fond Gymnázia Trutnov nakladatelství 
Gloria, Rosice a Brna. Zachycuje kromě životopisných údajů Josefa Váchala a Františka 
Kašpara i řadu hodnotných dřevorytů k některým Kašparovým básním. 
 
SZŠ 
 
 Studentky SZŠ vybraly 21.4. prodejem pohlednic na podporu hluchoslepých občanů 
pro celostátní sbírku sdružení Lorm 9 341 Kč. Není to zdaleka první ani poslední akce 
studentek, zaměřených i na komunikaci s občany a sociální akce. Většina oslovených občanů 
sbírku podpořila. 
 
„Stávka“ státních zaměstnanců 
 
 Stávky státních zaměstnanců proti rozhodnutí vlády vyplatit jim jen desetinu 13. platů 
21.4. se zúčastnilo jen málo z nich. Bez omezení (hodinovým přerušením práce) bude 
fungovat i finanční trutnovský úřad (deset úředníků se chtělo původně připojit ke stávce). 
Většina odborářů stávku podpoří jen symbolicky a podpisem protestní petice. 
 
 Koncem dubna je už městská policie v nových služebnách s vlastním vchodem  
ze Slovanského náměstí. V suterénu budovy MěÚ získali moderní kanceláře, šatny, 
posilovnu, kuchyňku. 
 Nové dobře vybavené prostředí umožňuje policii lepší monitoring prostřednictvím 
kamerového systému. „Dříve bylo pracoviště sloučeno se stálou službou, nyní je samostatné. 
Navíc odpovídá stanoveným normám. Koncem roku jsme pořídili další záznamové zařízení. 
Můžeme tedy prostřednictvím vnitřního okruhu hlídat budovu MěÚ včetně okolí, vnější okruh 
monitoruje dění v různých částech města,“ uvádí ředitel městské policie Karel Povr. 
 Do nového systému práce je zapojeno 32 strážníků – po posílení čtyřmi pracovníky, 
kteří absolvovali rekvalifikační kurz. „Od příštího týdne se bude v centru města pohybovat 
denně deset až dvanáct strážníků, počítáme se zvýšenou hlídkovou činností také na sídlišti 
Zelená louka, na Kryblici, v Poříčí a v dalších lokalitách.“ 
 MP se zaměří i na kontrolu psích známek a na dodržování veřejných vyhlášek.  
Do terénu vyrazí i cyklohlídky – k dispozici je pět vybavených kol. 
 
Nové ubytování pro dívky SLŠ 
 
 Rekonstrukcí nevyužitých půdních prostor v DM SLŠ vzniklo 27 nových místností  
pro studentky. Jsou vybavené sociálním zařízením a kuchyňkou. Dříve obývaly studentky 
stejné patro v hlavní budově společně s chlapci. Několikamilionovou stavební úpravu hradil 
krajský úřad. 
 SLŠ navštěvuje v současné době 25 dívek. Jejich vliv na převážně chlapecký kolektiv 
hodnotí vedení školy kladně. 



 S uplatněním dívek v běžném životě je těžké stejně jako u chlapců. Většina absolventů 
školy se snaží pokračovat na vyšším studiu. 
 
Spojení stacionářů na Kryblici a Polské 
 
 Detašované pracoviště Stacionáře pro tělesně postižené a zdravotně oslabené klienty 
v Polské ulici má za sebou první rok sloučení se stacionářem na Kryblici. Stacionář na Polské 
vznikl v roce 1991 pod Ústavem sociální péče Markoušovice. Později přešel ÚSP Hajnice,  
od dubna 2003 je jeho zřizovatelem Městský úřad Trutnov. 
 Kladně to hodnotí dřívější vedoucí stacionáře Jaroslav Petera. „Podařilo se získat 
nejen dalšího vychovatele, ale výrazně se zlepšilo i technické vybavení.“ 
 Stacionář v Kryblické ulici (ředitelkou obou je Renata Bezděková) je zaměřen na práci 
s dětmi od tří do sedmi let. „Z počátku jsem ze sloučení měla obavy,“ vyjádřila se, „neboť se 
jedná věkově o zcela odlišnou skupinu lidí. Platí pro ně rozdílné předpisy, chyběly nám 
zkušenosti. Vše jsme ale zvládli.“ 
 Spojení stacionářů funguje nejen organizačně, ale i prakticky. Klienti z Polské 
docházejí na Kryblici k individuální rehabilitaci, v jejich zařízení pak pokračuje rehabilitace 
skupinová. Prospěšná jsou vánoční a velikonoční společná vystoupení, plánují se i společné 
výlety. 
 
Trutnovská MP v Peci p. Sněžkou 
 
 Působení trutnovských městských strážníků se jeví být po třech měsících jejich práce 
v Peci pod Sněžkou přínosem. Jsou stále vidět v ulicích. V letošním roce se tu bezpečnostní 
situace zlepšila – nebylo odcizeno ani jedno motorové vozidlo. MP je v Peci zaměřena hlavně 
na dopravu – během zimy řešili 860 událostí, z toho 797 dopravních přestupků. Na pokutách 
tu vybrali 360 tisíc korun. Dopravní situace se tu výrazně zlepšila. 
 
EU 
 
 Volby do evropského parlamentu s blíží (v červnu). Přípravy probíhají už dnes. 
Koncem dubna město Trutnov obdrželo vlajky EU a ČR, kterými budou vyznačeny volební 
místnosti. 
 
Historie města trochu jinak 
 

     
 
 V zajímavém literárně-hudebním pásmu  v novém prostoru pod střechou v Národním 
domě se 29.4. představili trutnovské veřejnosti Jana Traspeová, Pepa Lábus, Otto Štemberka, 



Jaroslav Dvorský a Radko Doležal. Podnětem jejich vystoupení byla kniha Sammlera 
Schöppela Dvůr pěkné hvězdy, zachycující staré trutnovské pověsti. Je to trutnovská historie 
ale trochu jinak. 
 
Pálení čarodějnic 
 

     
 
 Bez čarodějnického rejdění si 30. duben při pálení čarodějnic snad už ani neumíme 
představit. V Trutnově bylo možné za čarodějnicemi vyrazit k restauraci Dvoračka a  
na Bojiště. Sem směřoval ve 20.30 hodin lampionový průvod dětí a dospělých z Krakonošova 
náměstí. Velká vatra tady ozařovala pestrý program. Nechyběl ani ohňostroj. 
 
Fotogold (10 let) 
 

                                        
 
 Od otevření pevní prodejničky a pracoviště fotofirmy FOTOGOLD v Polské ulici 
uplynulo 10 let Dnes už působí firma nejen v centru Trutnova, ale má svou pobočku ve Dvoře 
Králové. Je vybavena nejmodernější digitální i analogovou technologií a zpracovává  
na vysoké úrovni fotografie ze všech typů nosičů – z filmů barevných i černobílých, 
diapozitivů i digitálních nosičů. Své služby neustále rozšiřuje. Firmu progresivně vede Milan 
Lhoták. 
 
 
 
 
 
 



Městská knihovna 
 
 V dubnu probíhala úprava prostor i v oddělení pro děti. Sloučením dvou kanceláří 
vznikla nová místnost pro nejmenší čtenáře. Vymalování a výměna svítidel velmi prospěla i 
vstupním prostorám. Rozbíhají se čtenářské besedy pro nejmenší uživatele MK. 
 
Matriční události v dubnu 
 
 V dubnu se v Trutnově narodilo 68 dětí, z toho bylo 18 trutnovských (12 chlapců  
a 6 děvčat). 3. a 17. dubna proběhly na radnici malé slavnosti vítání dětí do života. Celkem 
bylo do pamětní knihy města zapsáno 26 dětí. 
 V dubnu zemřelo v Trutnově 36 lidí, z toho 21 spoluobčanů (8 mužů a 13 žen). Sňatků 
bylo uzavřeno 18. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 28 našich 
spoluobčanů s kytičkou a dárkem. 
 
Nezaměstnanost v dubnu 
 
 Trutnovský Úřad v dubnu registroval přes pět a půl tisíce nezaměstnaných (stejně tolik 
jich bylo v dubnu před rokem). 
 „Zatím nic nenasvědčuje,“ uvádí ředitel ÚP ing. Šmíd, „tomu, že by mělo proti 
předcházejícímu období dojít k výraznějším změnám. Opět očekáváme snižování přibližně  
do května a června, potom zřejmě dojde k pozvolnému navýšení.“ (Nárůst sezónních 
zaměstnání.) 
 Statistické údaje za duben uvádějí 5 654 uchazečů o zaměstnání na okrese, z toho  
60 % v dělnických profesích. Hmotné zabezpečení pobírala třetina celkového počtu.  
Od začátku roku bylo na podpoře vyplaceno přes 27 milionů korun. Proti stavu na konci 
března se počet evidovaných osob snížil o 97. Naopak ke zvýšení došlo u počtu hlášených 
volných míst, kterých bylo 377. Trutnov se pohybuje mírně nad okresním průměrem, který je 
9,17 %. 
 
  
 
  
  



Kam v Trutnově v květnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti nabízí rubrika 
Radničních listů koncem dubna. 
 
Dům kultury 
do 28.5. RNDr. Radko Tásler: Fotografie z Nového Zélandu. Kino Vesmír. 
2.5. Koncert u příležitosti vstupu ČR do Evropské unie. Síň B. Martinů. 
3.5. Cestou necestou. Zábavný pořad Miroslava Donutila. Kino Vesmír, 220 a 200 Kč. 
6.5. Módní přehlídka. Národní dům. Vstupné 90 a 75 Kč. 
12.5. Sísyfos. Muzikálové představení z řeckých mýtů. Divadlo BAF Hostinné. ND,50 Kč. 
14.5. Promenádní koncert Krakonošky. Krakonošovo náměstí. Vstup volný. 
15.5. Strašidláci. Putování za známými i neznámými strašidly. Městský park, 15 Kč. 
16.5. Ostaš a hosté Laco Déczi a Celula New York. Jazzinec 2004 – After patry. ND,190 Kč. 
17.5. Blues pro bláznivou holku. Literární pořad pro SŠ. Mir. Kovařík, kino Vesmír, 30 Kč. 
19.5. Poklad českých balad (pro SŠ). Radovan Lukavský, Jaroslav Přibyl. Síň B.Martinů, 
vstupné 30 Kč. 
19.5. Oldřich Janota. Recitál zpěváka a kytaristy meditační hudby. KSBM, 75 Kč. 
29.5. Dětský den aneb Rytířská zábava pro malé i velké. Krakonošovo náměstí. 
 
Galerie města Trutnova: 
5.-26.5. Oldřich Jelínek: Ilustrace a kresba. –Co nového ve sbírce GMT. 
14.5. Posvícení v Hudlicích aneb Oldřich a Božena. Loutkové představení pro dospělé  
a mládež. Jesličky Hradec Králové. 
 
Základní umělecká škola: 
4.5. Absolventský koncert v sálku ZUŠ. 
5.5. Aries. Koncert souboru bicích nástrojů. Síň B. Martinů. 
13.5. Absolventský koncert. Síň B. Martinů. 
25.5. Absolventský koncert. Sálek ZUŠ. –Tady 26.5. i Žákovské vystoupení. 
27.5. Cesta kolem světa. Vystoupení žáků tanečního oboru. Divadýlko Trdýlko. 
 
Ostatní pořadatelé: 
do 27.5. Samuel Fritz – trutnovský rodák na Amazonce. Výstava ve Staré radnici.  
Do 31.5. Z díla Josefa Váchala. Ze sbírky kněze a básníka Františka Kašpara. Galerie Dračí 
ulička v gymnáziu. 
7.-30.5. Fotografie – Jiří Jůzl. Muzeum Podkrkonoší Trutnov. 
7.5. The Beatles Revival Joe Satriani Revival. Pořadatel: Martina Davídková a Martin Wolf. 
Areál Texlenu – Zelená louka. Vstupné 159 Kč. 
13.5. Matrix mysli. Jakub Kadlec, žák lamy Nydahla. Pořádá: Budhismus Diamantové cesty 
v Trutnově. Kulturní klub Na Nivách. Vstupné 30 Kč. 
23.5. Chorea corcontica – Jarní koncert. Vystoupení ženského pěveckého sboru spolu 
s hostujícím smíšeným polským sborem Chór z Gor z Bystřice Kladské. Síň B. Martinů. 
Vstupné dobrovolné. 
 
Country club Bonanza: 
1.5. Májový den s královéhradeckou skupinou Tarantule. 
6.5. K tanci a poslechu hraje skupina Jarní vánek. 
13.5. Hudební skupina Otroci z Hradce Králové. 20.5. Country band Bonanza. 
22.5. Dívčí skupina Kocábka (i 27.5.) 
 
 



Vstup ČR do Evropské unie 
 

                                     
 
 Dnem 1. května 2004 se stává ČR členem Evropské unie. Lidé k této záležitosti 
přistupují různě – někteří s velkým očekáváním, jiní nadšeně, další negativně, s obavami, 
nedůvěrou nebo také nezúčastněně. V každém případě jde ale o událost, která zásadním 
způsobem ovlivní další osudy a budoucnosti naší země. 
 Vedení města uspořádalo při této příležitosti koncert Kvarteta Apollon, které má 
v repertoáru vedle klasických děl velmi originální úpravy skladeb jazzových. 
 
Projev starosty Mgr. Adamce 
 
 Slavnostní projev přednesl 2.5. v koncertní síni Bohuslava Martinů starosta Trutnova 
Mgr. Ivan Adamec: „Úvodem mi dovolte malé odbočení do historie průběhu evropského 
integračního procesu. Začátky formování sjednocené Evropy mají své kořeny sahající až  
do středověku. Mám na mysli např. snahy Karla Velikého či Jiříka z Poděbrad o vytvoření 
jednotné evropské říše. Reálnější podobu však dostala myšlenka evropské spolupráce až 
s koncem druhé světové války. V roce 1946 přichází poprvé s myšlenkou evropské integrace 
Winston Churchill v projevu ve švýcarském Curychu, kde nabídl vizi Spojených států 
evropských. 
 Západní Evropa se po skončení druhé světové války ocitla v bezpečnostním, 
politickém a ekonomickém chaosu a východiskem mělo být především nalezení cesty  
ke smíření Francie a Německa, jejichž vzájemná nesnášenlivost vedla ke dvěma světovým 
válkám. Prvním krokem na této cestě bylo podepsání Bruselské smlouvy v roce 1948, a to 
mezi Francií a Velkou Británií a zeměmi Beneluxu. 
 Souběžně s tímto vojensko-politickým svazkem se rozvíjela hospodářská obnova 
Evropy ve formě Marshallova plánu. V témže roce byla zřízena Organizace pro evropskou 
hospodářskou spolupráci (OEHS) a téměř přesně rok poté se došlo k řešení bezpečnostních 
otázek západní Evropy. Vznikající železná opona, sílící tlak Sovětského svazu daly rázný 
podnět k založení Severoatlantické aliance (NATO). V květnu 1949 pak podepsalo deset 
evropských států statut Rady Evropy jako evropského nadnárodního orgánu. 
 Už od samého počátku evropské integrace se setkáváme s dvěma odlišnými přístupy 
k tomuto procesu. První z nich se snaží o vznik jednotné, plně integrované Evropy, o 
maximální sdílení národní suverenity, o přenesení moci nadnárodním institucím. Taková 
Evropa by disponovala společnou hospodářskou a měnovou unii pro etnické ekonomické 
otázky a politicko-bezpečnostní oblast by spravovala společnou zahraniční politikou  
a obranou. 
 Druhý přístup klade důraz na vytvoření prostoru volného obchodu v oblasti 
ekonomické a na mezivládní spolupráci v oblasti politické při zachování státní suverenity 



členských zemí. První přístup je charakteristický pro státy Beneluxu, Francie, SRN a Itálie, 
druhý přístup prosazuje zejména Velká Británie spolu se skandinávskými zeměmi. Jednou 
z dalších koncepcí, často zmiňovanou v této souvislosti, je federalistická koncepce. Její 
zastánci prosazují názor, že rozdíly mezi národními státy, vznikající při integračních snahách, 
jsou účinně řešit v rámci federálního systému. Státy by vytvořily společný, federální právní 
systém, a mohly by si tak zachovat suverénní rozhodování. 
 Ale vraťme se k procesu integrace v datech. V roce 1951 Belgie, Francie, Itálie, 
Lucembursko a Nizozemsko podepsaly smlouvu o založení Evropského společenství uhlí  
a oceli (ESUO) s cílem položit základní kámen pro vytvoření společné hospodářské politiky, 
která by posléze mohla přerůst i v politickou integraci Evropy. 
 Po úspěchu spojeném s fungováním ESUO byl učiněn pokus vytvořit společnou 
obrannou politiku. Hlavním cílem bylo vyzbrojit západní Německo v rámci tzv. evropské 
armády. Tím však vzniklo napětí týkající se citlivé národní suverenity členských zemí, a poté 
co francouzský parlament nedoporučil projednávat ratifikaci této smlouvy, skončil tento 
pokus nezdarem. 
 Státy ESUO se tak vrátily k prohlubování ekonomické spolupráce. Konference 
v Mesině v roce 1955 znamenala další průlom. Belgický ministr zahraničí Henri Spak 
předložil ostatním členům ESUO návrh na vytvoření Evropského společenství pro atomovou 
energii (EURATOM) a Evropského hospodářského společenství (EHS). Smlouvy byly 
podepsány v březnu 1957 v Římě. Smlouva o EHS znamenala spojení trhů zakladatelských 
zemí v jeden společný trh. Stanovila si za cíl vytvoření celní unie, tzn. Odstranění celních 
poplatků, kvalitativních i jiných omezení obchodu mezi členskými státy a zavedení 
společného celního sazebníku vůči třetím, neelejským státům. Také rušila překážky spojené 
s funkcí  volného pohybu osob, služeb a kapitálu. Významným prvkem bylo zavedení tří 
společných politik: politiky zemědělství, obchodu a dopravy. Neméně důležitou částí bylo 
vytvoření institucí. Vzniklo Shromáždění (později Evropský parlament), Rada Evropy, 
Evropská komise a Evropský soudní dvůr.  Každá z těchto institucí měla zajištěnu působnost 
v rámci pravomocí vymezených jednotlivými smlouvami. 
 Hlavním cílem Smlouvy o EHS bylo vytvoření společného trhu šest zemí, na němž se 
podle dohodnutých pravidel měly volně pohybovat zboží, služby a kapitál. Smlouva počítala 
s vytvořením celní unie ve čtyřech etapách a měla být dokončena nejpozději do konce roku 
1970. Díky zmíněným smlouvám došlo i k institucionálnímu sjednocení, kdy při existenci tří 
nezávislých smluv mají všechny od roku 1967 jednotné výkonné, zákonodárné a soudní 
orgány. 
 Sedmdesátá léta přinesla mnoho problémů, jak pro světovou ekonomiku, tak pro 
mladou komunitární politiku Evropského společenství. Došlo k všeobecné krizi, zapříčiněné 
rozpadem poválečného mezinárodního měnového uspořádání, pevné směnné kurzy vázané  
na americký dolar byly nahrazeny plovoucími. Pevné ceny výrobků, na které si Evropa tak 
dlouho zvykala, se díky dvěma ropným šokům (1973 a 1979) zcela zhroutily a země závislé 
na dovozu ropy  se octly v hluboké hospodářské depresi. Nastala situace, kdy se Evropa 
dostala do konkurenčního boje nejenom ze strany USA a Japonska, ale i nově se rozvíjející 
ekonomické oblasti v jv. Asii. Řada členských zemí na tuto skutečnost reagovala zavedením 
množství ochranných institutů, např. mimocelních přirážek. Malá konkurenceschopnost a 
technologická zaostalost začaly být závažným problémem. Rozšířila se vlna pesimismu a 
začalo se mluvit o tzv. euroskleróze. 
 Tato situace vyústila v hledání příčin uvnitř Společenství. Došlo ke zjištění, že 
problém leží v nedokončené integraci, která se po vytvoření celní unie téměř zastavila. 
Rozhodnutí skoncovat s eurosklerózou se objevilo v roce 1985 v doporučení Evropské rady 
dokončit vnitřní trh do roku 1992. Pro uskutečnění programu jednotného vnitřního trhu byl 
schválen Jednotný evropský akt (JEA), podepsaný v únoru 1986. Kromě stanovení cíle, tedy 



vytvoření vnitřního trhu, se členské státy zavázaly k rozšíření existujících politik (sociální, 
strukturální politika, politika životního prostředí atd.) Poprvé se zde také zmiňuje potřeba 
vzniku hospodářské a měnové unie. Došlo k rozšíření pravomoci Rady ministrů a Evropského 
parlamentu. Jednotný evropský akt se tak stal prvním doplněním Římských smluv. 
 
 Období eurosklerózy bylo zažehnáno a integrační proces dostal nový impuls. 
Výsledkem byl podpis Smlouvy o Evropské unii z února 1992 v Maastrichtu. Smlouva o EU 
je určitým předělem ve vývoji integračního hnutí. Zasadila se o hlubší rozšíření ekonomické 
integrace, definovala nový cíl: vytvoření hospodářské a celní unie. Tato smlouva slučuje tři 
dosavadní modely mezinárodní spolupráce. První model řešil převážně ekonomické otázky  
a vycházel ze smluv o Evropských společenstvích, druhý zahrnoval oblast zahraniční a 
bezpečnostní politiky a třetí oblast se dotýkala justice a vnitřních věcí. Pro tyto tři oblasti  
se začalo užívat označení pilíře Maastrichtského chrámu. 
 Dne 1.11.1993 vzniká na základě Maastrichtské smlouvy Evropská unie. Smlouva je 
nezávislá na ostatních právních normách tvořících základ práva Evropských společenství, 
zároveň je však novelizuje. Smlouva o EHS se změnila na Smlouvu o ES a EHS tak 
přejmenovala na Evropské společenství (ES). 
 Hlavním cílem této smlouvy bylo podporovat vyvážený dlouhodobý hospodářský  
a sociální růst, a to vytvořením prostoru bez vnitřních hranic a zavedením hospodářské  
a měnové unie, která v dlouhodobější perspektivě zahrnuje i jednotnou měnu, budoucí euro. 
 Jedním z dalších cílů Maastrichtské smlouvy bylo upevnit identitu Unie a účinněji 
chránit práva obyvatel. Proto zavedla do svého slovníku dvě novinky. Šlo o „občanství Unie“ 
a „princip subsidiarity.“ Každý příslušník členského státu se stal zároveň občanem Unie a 
byla na něj vztažena práva i povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Každý občan EU získal právo 
účastnit se v místě svého dlouhodobého pobytu obecních voleb a voleb do Evropského 
parlamentu. Mimo hranice Unie má právo dovolat se ochrany u diplomatického zastoupení 
kteréhokoliv státu Unie. Taktéž se může obrátit formou petice k Evropskému parlamentu  
se stížností na orgány EU k evropskému ombudsmanovi.  
 Princip subsidiarity omezuje možnosti Společenství rozhodovat pouze tehdy, pokud 
cíle nemohou být uspokojivě dosaženy členskými státy a mohou být efektivněji řešeny 
Společenstvím. 
 Smlouva také upřesňuje spolupráci v oblastech společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky, justice a vnitra. Za věc společného zájmu smlouva prohlásila oblast azylové politiky, 
hraniční kontroly či přistěhovaleckou politiku. V oblasti policejní spolupráce se zřídil 
Evropský policejní řád (Europol). Ten dostal za úkol vyměňovat policejní informace, 
vypracovat situační zprávy a analýzy trestné činnosti. 
 Evropská unie se dostala do pozice, kdy převzala úlohu zajištění stability a prosperity 
v Evropě. Šlo zejména o prohlubování integrace a rozšiřování východním a jižním směrem. 
Tyto otázky byly hlavním tématem pro mezivládní konferenci, která vyústila v tzv. 
Amsterodamskou smlouvu novelizující Maastrichtskou smlouvu. Smlouvu o ES a další právní 
akty. Amsterodamská smlouva vstoupila v platnost 1. května 1999 po schválení parlamenty 
všech členských zemí EU. 
 Hlavním přínosem Amsterodamské smlouvy bylo doplnění Smlouvy o EU 
(Maastrichtské smlouvy). Byla opět posílena role Evropského parlamentu, byly rozšířeny jeho 
pravomoci a zjednodušeny rozhodovací procedury. Na zasedání Evropské rady v Nice 
v prosinci 2000 přijeli nejvyšší představitelé členských zemí EU Prohlášení k budoucnosti 
Unie. V minulosti se používal model, kdy o budoucích podobách smluv rozhodovaly členské 
státy. Podoba smlouvy se pro tento případ bude diskutovat nejen mezi zástupci vlád, ale také 
s přispěním dalších politických proudů, zájmových skupin, odborné i laické veřejnosti. Tato 



debata na celoevropské úrovni byla institucionalizována do podoby Konventu o budoucnosti 
EU. Jeho hlavním cílem je příprava návrhu nové ústavní smlouvy EU.“ 
 
 Delší úvod projevu zdůvodnil Mgr. Adamec potřebou připomenout si historii EU. 
„Proces evropské integrace byl a stále je složitou a dlouhodobou záležitostí. Již projednávání 
přístupových dokumentů prokázalo, že postoj původní evropské patnáctky není tak vstřícný  
a růžový, jak nám občas bylo a je stále některými politiky podsouváno, a nemohlo to být ani 
výrazně jiné, neboť evropský prostor má svá pravidla a nelze si proto nalhávat něco, co 
vlastně neexistuje. Dovolte mi ocitovat doc. Petra Robejška, ředitele Institutu  
pro hospodářství a politiku Hans Rissen v Hamburku, politologa a komentátora mnoha 
významných periodik. „Když přemýšlíme o tom, jak to v Evropě vypadá s cíli po skončení 
studené války, dá se říci, že všichni vlastně máme stejné cíle. Prostý občan v Evropě, ať už je 
to Dán, Čech, Polák nebo Francouz chce blahobyt, chce mír a tedy stabilitu. Tudíž si můžeme 
říci, že máme stejné cíle, ale když se ptáme po tom, jak tyto cíle realizujeme, jak ten Dán, jak 
ten Čech, jak ten Polák, jak ten Francouz a za jakých podmínek těchto cílů dosáhneme, tak 
musíme zjistit, že tyto cíle nejsou společné a nejsou společně dosažitelné. Ty jsou v současné 
době dosažitelné jen na úkor jiných, tzn. Dán se musí zříci části svého blahobytu, aby Polák  
či Čech získali část blahobytu navíc, a přesně to budou odmítat ostatní Evropané.“ Domnívám 
se, že toto je velmi přesné vystižení současného stavu EU. 
 
 Dnes jsme již členy EU. Po dlouhých letech jsme se vrátili tam, kam historicky 
patříme. Návrat do Evropy započal již po roce 1989. kdy o těchto myšlenkách poprvé hovořil 
bývalý prezident Václav Havel, pokračoval za vlády premiéra Václava Klause, který požádal 
o přistoupení k EU, a nyní je úspěšně dokončen. Je tedy důvod k oslavě, ale pokud se někdo 
domnívá, že teď již půjde vše snadno, bez problémů (i proto jsem zmínil dnes historii 
integračního procesu), že snad za nás někdo v Bruselu či Strasburgu vyřeší či vykoná, je  
na hlubokém omylu. Je to jen a jen na nás, jakým způsobem se dokážeme s nastávající 
realitou vyrovnat a bude to znamenat ohromné úsilí a spoustu práce stát se rovnocennými  
a hlavně respektovanými partnery evropských států. Vstupem do EU se stáváme aktivním 
spolutvůrcem evropské integrace. Tuto šanci je třeba využít. Česká republika patří ke středně 
velkým zemím EU, mezi novými členy k ekonomicky nejvyspělejším. Geograficky jsou české 
země součástí jedné ze dvou evropských vertikál, které tradičně tvořily prostor blahobytu a 
prosperity. V EU proto musíme zaujmout důstojnou a rovnoprávnou pozici, úměrnou našemu 
geografickému a geopolitickému postavení, zohledňující naše historické zkušenosti a chránit 
si naše vlastní zájmy. Musíme se tedy chovat realisticky, nepodléhat neodůvodněnému  
a naivnímu vizionářství. Věřím, že se nám to podaří.“ 
 
Blahopřání z Lohfeldenu 
 
 Ke slavnostem v Trutnově v souvislosti se vstupem ČR do EU zaslal srdečné 
blahopřání starostovi Trutnova Mgr. Ivanu Adamcovi starosta Lohfeldenu p. Bernard Blank. 
Uvádí v něm: „Milý Ivane Adamče, dne 1. května 2004 se Evropská unie rozšiřuje  
o 10 nových členských zemí. Mezi nimi je také Česká republika, a tím také občanky a občané  
Tvého města Trutnova, se kterým jsme v přátelském spojení. Jménem obyvatel obce 
Lohfelden, obecního zastupitelstva a rady obce zdravíme všechny naše přátele z Trutnova 
v Evropské unii. Tato následná pospolitost – a v tom jsme si jisti – upevní naše přátelské 
vztahy mezi městem Trutnov a naší obcí. Ke slavnostem v Trutnově v souvislosti se vstupem  
do EU Ti přejeme  mnoho úspěchů. Prosím Tě, Ivane, o tlumočení srdečných pozdravů 
ohledně vstupu a uvítání (v EU) občankám a občanům města Trutnova. 
    S partnerskými pozdravy Bernhard Blank, starosta.“ 



 
Vstup do EU 
 
 Z oslav vstupu do EU 1. a 2. května v Trutnově: Na Staré radnici byl vyvěšen modrý 
prapor Unie se žlutými hvězdami. Na Krakonošově náměstí uspořádali sociální demokraté 
happening pod názvem Probuzení v EU aneb I druhou nohou v Evropě za účasti poslance 
Robina Bönische. Zpěvák Jiří Helekal přednesl novou píseň na Brusel. Evropskou hymnu 
zazpívala Gabriela Beňačková. 
 Z Trutnova vyjel do polské Kamenné hory mezinárodní parní vlak. Na Nivách spojili 
komunisté mítink s oslavami 1. máje. Dechovka zahrála československou hymnu. 
 
10 let ZPA  
 

                     
 
 U příležitosti oslav 10. výročí existence ZPA CZ, s.r.o. proběhl 1.5. Den otevřených 
dveří v prostorách firmy. Je to příležitost seznámit se blíže s výrobním programem  
a s výrobními prostory. Pro děti bylo připraveno představení agentury Vosa. Areál firmy 
navštívilo na 800 zájemců. Pobyt jim zpestřila hudební kapela Country clubu Bonanza. (Další 
v kapitole 5.) 
 
Stachelberg 
 
 Od 1. května je znovu pro veřejnost zpřístupněna největší československá 
dělostřelecká tvrz Stachelberg. Připravena je také atraktivní prohlídka podzemní části 
pevnosti v dílce 500 m. 
 
Ruština ve školách 
 
 Výuka ruského jazyka nachází znovu uplatnění v trutnovských školách – zatím jako 
volitelný předmět, např. na obchodní akademii a gymnáziu. Dnešní studenti už nahlížejí  
na ruštinu jinak – tak jako se po válce měnil pohled na němčinu. 
 
 
 



Výstava Josefa Vika 
 
 Kresby havlovického malíře a grafika Josefa Vika v úpickém muzeu si přijeli 
prohlédnout 2. května při vernisáži i jeho přátelé z Trutnova, ke kterému má autor  
i bezprostřední vztah svou uměleckou tvorbou, a to nejen působivě zachycenou Dračí uličkou. 
Mezi návštěvníky nechyběl ani trutnovský starosta, ani jeho blízcí přátelé Jaroslav Hofman  
a Antonín Just. 
 
 Třetí ročník Taneční akademie připravuje na začátek června Taneční centrum a Bene 
Dance Art Team Trutnov v Národním domě. 
 
Jan Tuna v KS 
 

     
 
 Netradičně na pondělí 3.5. připravil Klub seniorů besedu s místním rodákem  
a televizním reportérem Janem Tunou. Jeho vystoupení v Trutnově se zařazuje do řady 
významných osobností, které navštívily už Klub seniorů  - Milan Knížák, Jan Zahradil, Jana 
Bobošíková. 
 
Výstava Oldřicha Jelínka v Galerii města Trutnova 
 

       
 
 Výstavu kreseb a obrazů výtvarníka Oldřicha Jelínka v Galerii města Trutnova zahájila 
při vernisáži 4. května pracovnice galerie Lucie Žaludová. Ve svém projevu uvedla: „Oldřich 
Jelínek je významný český grafik, ilustrátor, karikaturista a malíř. Studoval na Vysoké škole 
umělecko-průmyslové a na Akademii výtvarných umění v Praze, spolupracoval s Adolfem 
Bornem, samostatně vytvořil ilustrace k několika desítkám knih, pracuje nejen jako volný 



umělec, ale i jako reklamní grafik, pravidelně tvoří karikatury pro světově rozšířený časopis 
Computerwochwe. 
 Řekla jsem, že je to známý český grafik, ilustrátor a malíř, ovšem už přes dvacet let 
žije a tvoří v Německu. V této souvislosti mě napadá, že mluví-li se v posledních letech 
horečnatě o vstupu ČR do Evropy, odehrává se na půdě naší galerie v podstatě proces opačný. 
Prostřednictvím prací pana Oldřicha Jelínka vlastně vstupuje Evropa k nám do Čech. A nejen 
Evropa. Tedy její významné osobnosti, ale dokonce i Amerika, bouřlivý New York. 
 Rozhlédneme-li se kolem sebe, uvědomíme si, že jeho práce vytvořily nový svébytný 
svět, jakési multikulturní společenství, ve kterém vedle sebe se octly osoby a události místně  
a časově vzdálené. Zatímco stíny padají na zašedlé ulice New Yorku, Picasso si rozverně 
portrétuje nahé slečny, docela nedaleko Richard Wagner komponuje své opery a z protější 
stěny to vše s vrozenou ležérností pozoruje Sigmund Freud. 
 Ve své podstatě jsou to vcelku sice dramatické výjevy, ale podané s nadhledem  
a rozverností, lehkostí, která nám jakoby naznačuje, že i na věci vážné a hluboké je možno 
nahlížet s humorem. 
 Jestliže nás kresby přitahují svou lehkostí a hravostí, malířské práce jsou o něco 
vážnější. Některé v sobě určitou dávku humoru přece jen nesou, stačí se zadívat třeba  
na obraz Woo-doo nebo Milenci, obecně v nich ale je – aspoň dle mého názoru – něco vnitřně 
hlubšího než v kresbách ilustrativního charakteru. Někdy je to více lyriky, jindy hovorovosti, 
jinde tajemství … Přesto si tyto práce uchovávají svoji líbivou tvář a ani obrazy už svým 
názvem závažnější jako např. Back to the roots – tedy Zpátky ke kořenům nebo Malá 
Apokalypsa – nás přímo nevyděsí, ale přimějí spíše se na chvíli pozastavit v běhu všedních 
dnů. 
 Dohromady jsou všechny tyto práce i přes svou pestrost kompaktním celkem. Dávají 
nám nahlédnout na svět z nového úhlu pohledu, umožňují vidět i věci vážné či dokonce 
vznešené v pestrých barvách. 
 
Sbírky Galerie města Trutnova 
 
 Prostory GMT zaplnila dále i expozice přírůstků výtvarných děl za období 2000-2004. 
 GMT stejně jako ostatní instituce obdobného typu neomezuje svou činnost pouze  
na pořádání proměnlivých výstav. Klíčovým úkolem nekomerčních galerií je utváření sbírek 
výtvarného umění. Jakýmsi hlavním krédem by mělo být shromáždění a uchování 
nezpochybnitelných uměleckých hodnot pro příští generace. Tento aspekt galerijní práce 
zůstává ovšem před zraky veřejnosti do určité míry skryt. Připravili jsme tedy pro Vás jakousi 
přehlídku toho, co bylo do galerie za poslední roky nakoupeno nebo co nám bylo věnováno. 
 Časově jsou sbírky naší galerie koncipovány s důrazem na umění 20. století a umění 
současné, místně pak zcela pochopitelně na umění regionu. Ovšem regionu chápaného  
ve velmi širokém slova smyslu, zahrnující celý východočeský kraj. Neomezujeme se ovšem 
pouze na regionální autory, ale obohacujeme sbírky i o práce umělců, kteří sice nemají přímý 
vztah k našemu kraji, zato jejich tvorba už dosáhla nezpochybnitelných kvalit a jejichž díla 
lze právem považovat za klenoty českého výtvarného umění. K takovým osobnostem např. 
patří Zdeněk Sýkora, jeden ze světoznámých českých malířů, jehož obraz Detail č. 21 z roku 
1986 nakoupila naše galerie v loňském roce. 
 Nemusíme však nutně opouštět náš region, abychom se mohli dotknout toho 
nejlepšího, co na české výtvarné scéně vyrostlo. Proto s oprávněnou pýchou představujeme  
i kolorovaný lept Josefa Šímy, rodáka z Jaroměře, nebo plastiky Ladislava Zívra a Otto 
Gutfreunda. 
 Opomenout bychom neměli především umělce, kteří mají přímý vztah k našemu 
městu. Odvažuji se říci, že si je v naší galerii přímo hýčkáme. Důkazem toho je početný 



soubor prací ak. malířky Dany Holé, který se po její letošní výstavě u nás opět rozrostl nebo 
obsáhlá kolekce děl pana Miloslava Lhotského, kterému chystáme výstavu na konci letošního 
roku. Kromě těchto stálic trutnovské výtvarné scény se snažíme zahrnout i práce mladé 
generace místních výtvarníků. Jako progresivní malířský typ se zatím projevuje Jiří Grus, 
absolvent ateliéru Zd. Berana na AVU v Praze, který  je na této výstavě prezentován malbou 
Únos z hotelu. 
 Řada výtvarných prací, které by si zasloužily zmínku je široká, ale není nutné je 
jmenovat, nejlépe bude, seznámíte-li se s nimi osobně. Abychom Vám to usnadnili, připravili 
jsme k jednotlivým exponátům stručné informace o jejich autorech. 
 Připomínám také, že s dalšími přírůstky do naší sbírky budete seznámeni v průběhu 
konání následující výstavy, na kterou Vás tímto srdečně zvu. Jedná se o putovní výstavu 
unikátního souboru grafických prací Josefa Čapka.“ 
 Vernisáž obohatil svým hudebním vystoupením pan Martin Matyska. 
 
Nové řidičské průkazy 
 
 Nový řidičský průkaz (plastová karta o rozměrech 54 x 86 mm) platí 10 let. Dosavadní 
průkazy zůstávají a jsou nadále použitelné ve všech zemích EU. Jejich výměna bude probíhat 
postupně (podle stanovené doby platnosti). Za vydání nového průkazu se platí 50 Kč,  
při rozšíření 20 Kč, při ztrátě 100 Kč. 
 
Koncert souboru bicích nástrojů 
 
 Na 5. května byl připraven v Síni B. Martinů koncert souboru bicích nástrojů Aries ze 
ZUŠ a ZŠ Jabloňová v Liberci. Ve výjimečném ansámblu je marinba, xylofon, vibrafon, 
zvonkohra, tympány, percussion a bicí souprava. 
 
 Při kontrole restauračních zařízení, pokud jde o podávání alkoholu mladistvým, byly 
blokovou pokutou postiženy i dva trutnovské podniky – bar Lazebnice a Skály. 
 
Hudební klub New End 
 
 Nový hudební klub New End za areálem Texlenu v Horské ulici zahájil 8.5. provoz 
malým festivalem trutnovských kapel. 
 
Výstava J. Jůzla v MPT 
 

     
 
 Výstava fotografií Jiřího Jůza v Muzeu Podkrkonoší byla zahájena 6.5. Potrvá až  



do 30. května. 
 Expozice několika desítek barevných fotozáběrů je nazvána Tudy jsem šel. Byla 
pořízena při autorových domácích i zahraničních cestách. Kromě snímků z Rýchor  
a Dvorského lesa a z jižních Čech zachycují oblasti Bali, Thajska, Aljašky, Kanady. Zaujmou 
na nich i noční záběry. 
 
Dálnice D11 – A3 – mezinárodní konference v Trutnově 
 

     
 
 Mezinárodní konference o dálnici D11 – A3 z Hradce Králové přes Trutnov do Polska 
proběhla 7. května. V poslední době zdržuje závěry především polská strana, i když většina 
účastníků konference vyslovila přesvědčení, že dálnice má smysl jedině při pokračování 
v Polsku. Chybí i definitivní rozhodnutí české vlády – rychlostní komunikace je polovičatým 
řešením. Pro dálnici se vyslovil i zúčastněný starosta polské Kamenné Hory. Hodně se v této 
záležitosti angažuje trutnovský starosta Mgr. Adamec. „S ohledem na vstup obou zemí do EU 
a s vědomím zodpovědnosti za rozvoj obou regionů požadujeme urychlení přípravy obou 
dálnic,“ uvedl na této konferenci s početnou účastí více než čtyřiceti účastníky ve velkém sále 
MěÚ Trutnov. K němu se plně připojil i Artur Zieliňski, Burmistrz miasta Kamienna Góra. 
 
Pietní vzpomínka k ukončení II. svět. války 
 

     
 



     
 
 Slavnostní vzpomínkový akt u příležitosti 59. výročí ukončení II. světové války  
se uskutečnil 7. května na městském hřbitově. Po zahájení státní hymnou pronesl hlavní 
projev trutnovský starosta Mgr. Ivan Adamec. 
 „Je sedmého května a sešli jsme se zde na pietním místě, abychom si společně 
připomněli, že právě v těchto májových dnech před 59 lety skončila II. světová válka. Válka, 
jako skutečně celosvětově katastrofa, která byla produktem pravicového extrémismu Itálie, 
Japonska a hlavně hitlerovského a nacistického Německa. Začala 1.9.1939 útokem Německa 
proti Polsku. Trvala celých Dlouhých šest let a skončila po dlouhých útrapách a krutých 
bojích 8.5.1945 bezpodmínečnou kapitulací Německa, i když poslední boje odeznívaly ještě 
nějaký čas poté. Války se zúčastnilo 48 států, víc jak 80 % obyvatelstva světa a bojovalo v ní 
asi 110 milionů vojáků. Zahynulo v ní více než 30 milionů lidí, přesná počet však asi nikdo už 
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. 
 Často se diskutuje o tom, co by bylo, kdyby Československo v září 1938 nepřijalo 
diktát velmocí z Mnichova a vojensky se bránilo německému útoku. Bohužel, v diskusi často 
zaznívá mnoho nepodložených klišé a argumentů, které nemají reálný základ. Dovolím si zde 
uvést řadu argumentů: 
 
1.Připravenost k boji. 
Často se připomíná, jak celý český národ byl připraven se zbraní v ruce bránit svou vlast,  
o čemž svědčí i skvěle provedená mobilizace. Ano, tato věta je pravdivá, skutečně téměř celý 
český národ byl připraven a s vysokou morálkou nastoupil mobilizaci. Jenomže 
Československo nebyl jen český národ. Ve třinácti a půl milionovém státě žilo kromě sedmi 
milionů Čechů ještě tři a půl milionu Němců, půl milionu Maďarů, několik set tisíc Slováků. 
A nesmíme zapomínat na dva a půl milionu Slováků, které do českého národa započítávat 
nemůžeme. 
 Jak nastoupili mobilizační povinnost občané těchto národností? V oblastech 
obývaných sudetskými Němci, tedy i zde v Trutnově, byla vysoká neúčast a podobně to bylo 
v maďarských oblastech jižního Slovenska. Zde by možná bylo na místě připomenout, že  
ve válečných podmínkách za takovéto porušení občanských povinností následoval velmi 
tvrdý trest. 
 
Vynikající pásmo pevnosti. 
Druhým argumentem zastánců teorie o obraně je údajné skvělé pevnostní obranné pásmo. 
Ano, je pravda, že naše pevnosti byly velmi kvalitní a dokončené úseky slibovaly skutečně 
dobré možnosti obrany. Pokusy německé armády po obsazení pohraničí ukázaly, že by byly 
těžkým oříškem. Jsou tu ale opět mnohá „ale.“ V září 1938 nebylo obranné pásmo zdaleka 
dokončeno. Po aušlusu Rakouska v březnu 1938 se dále prodloužila hranice s Německem  



a právě na této jižní hranici byla dokončenost pevností nejslabší. 
 Druhým „ale“ je útoční doktrina wehrmachtu, která se příliš neslučovala dobýváním 
pevností ve francouzském stylu. Útočné klíny by prorazily nejslaběji opevněnými oblastmi  
a pronikly hluboko do vnitrozemí, čímž by se další obrana pevností stala bezpředmětnou. 
 Třetím „ale“ je skutečnost, že pevnosti byly umístěny v oblastech, kde mělo naprostou 
převahu nepřátelské německé obyvatelstvo. Osádky by jistě musely čelit mnohým diverzním 
a sabotážním útokům. Pevnost se tímto způsobem dobývá velmi snadno. 
 
Skvělá vybavenost naší armády. 
Ano, naše armáda byla naším průmyslem dobře vyzbrojena. Škodovy závody a ČKD byly 
z největších zbrojovek v Evropě. V oblasti vyzbrojení pěchoty jsme na tom byli výborně. Co 
se týče tankového vojska, naše tanky se mohly směle měřit s tehdejšími německými. Špatná 
byla situace v letectvu, kde jsme se s převahou zastaralých dvouplošníků nemohli s německou 
luftwaffe měřit. A jak známo, právě letectvo tvořilo velmi důležitou součást doktríny 
blitzkriegu.  
 
Spojenci by nám pomohli. 
Tento argument je samozřejmě naprosto pochybený. Anglie s Francií si nad námi v Mnichově 
umyly ruce a pomoc od nich jsme nemohli očekávat. Anglická a francouzská veřejnost jásala 
nad záchranou míru, čemuž se nelze příliš divit. Komu by se chtělo do války. Za minulého 
režimu se stále opakovalo, že jediný Sovětský svaz nám byl ochoten pomoci. Ovšem ani to 
není pravda. Už pouhý pohled na mapu nám prozradí, že přesun sovětských vojsk na naše 
území by vyžadoval souhlas Polska nebo Rumunska, což bylo velmi problematické- 
 Dalším závažným momentem byl fakt, že čs.-sovětská smlouva vázala sovětskou 
pomoc na pomoc francouzskou. Na postoj Francie se také SSSR vždy odvolával, „ano, jsme 
ochotni pomoci, ale až po Francii, jak je to ve smlouvě.“ 
 A byl vůbec SSSR ochoten nám nezištně pomoci? Dá se o tom s úspěchem 
pochybovat. Události z roku 1939 nám ukazují pravou tvář sovětské politiky. Navíc taková 
pomoc by mohla zůstat i na „věčné časy,“ z čehož mělo mnoho našich politiků včetně Beneše 
strach. Známý je výrok jednoho z členů agrární strany: „Když přijde Hitler, tak mi tuhle 
stovku nechá, když přijde Stalin tak mi ji sebere…“ I přes tyto obavy se Beneš ještě 30. září 
dotazoval sovětského velvyslance, zda je SSSR ochoten nám pomoci. Odpovědi se mu 
dostalo záměrně až po vládním rozhodnutí o přijetí mnichovské dohody. 
 
Nezapomínejme na Polsko a Maďarsko. 
Další mnohdy v pozadí zastrčenou skutečností je postoj Polska a Maďarska v případném 
konfliktu. Byl to právě postoj Polska, které svým ultimatem za vydání Těšínska zasadilo 
poslední ránu nadějím našeho hlavního štábu. A že by se k dělení kořisti připojilo i 
Maďarsko, je myslím také jasné. 
 Když si shrneme argumenty: stát s neuvěřitelně nevýhodnou polohou, obklopený  
po celé hranici (kromě krátkého úseku s Rumunskem) nepřátelskými státy, nedokončenost 
obranné linie, slabé letectvo, několik milionů obyvatel státu tvořilo potencionální pátou 
kolonu, nereálnost pomoci od jiných mocností, pak se nelze divit obtížnosti rozhodování, 
které plnou vahou dopadlo na Edvarda Beneše, který podle svého úsudku vybral nejmenší zlo, 
i přes protesty mnohých vojenských i politických činitelů. Osud první  republiky se naplnil se 
všemi tragickými následky…“ 
 
 „Válka, která následovala, byla velkou ranou pro lidstvo i pro celé jeho lidství a 
společenství. Ranou, která se s koncem války ani s historickou vzdáleností nezacelila. Byla 
krutou obžalobou člověka z jeho nedokonalosti. Byla to válka, kterou vlastně nakonec nikdo 



nevyhrál, ale bylo potřeba, aby ji někdo ukončil a aby pak následně došlo ke konsolidaci 
poměrů. 
 Právě tímto pohledem je třeba vnímat koncepci nové poválečné politiky, vytvořené 
Benešovou exilovou vládou. Je historickou realitou, že politicky se hledala budoucí opora  
ve vítězném Sovětském svazu, národnostně v odsunu převážné části sudetských Němců, kteří 
pomáhali rozbít republiku, ekonomicky ve znárodňování klíčových odvětví, pozemkové 
reformě a plánování, v sociální oblasti, ve sjednocení školství, v oblasti zdravotní péče  
a v rozšiřování sociálních programů… 
 Zavřeme, prosím, nyní učebnice dějepisu a přestaňme s ubezpečovat o tom, kdo je 
pachatel a kdo oběť, co bylo příčinou, co důsledkem. Vzpomeňme zde tiše a s úctou na ty, 
kteří se zasloužili o konec největšího světového konfliktu.“ 
 
 Po projevu starosty položili zástupci ČSBS a představitelé města k památníku obětí 
druhé světové války květiny. Čestnou stráž tu drželi Miloš Ondrák, Mikuláš Kuchta, Jan 
Plovajko a Ondrej Badinka. 
 
 Další vzpomínkou uctili účastníci tohoto setkání památku 41 zavražděných 
židovských dívek KT v Poříčí. 
 
New End 
 
 Nová hudební scéna New End (jménem připomíná svého předchůdce v Jihoslovanské 
ulici) za areálem továrny Texlen soustředí působení známých i méně známých hudebních 
skupin. Oficiálně tu byl zahájen provoz 7. května. 
 Stylově nebude New End nijak vyhraněn. „Budeme se pohybovat v rozsahu od 
country až po hard core. Rádi bychom zde uvítali také jeden z koncertů příštího ročníku 
Jazzinec. Prostor chceme dát i různým formám malých divadelních scén. Rozhodně však 
nepočítáme s pořádáním klasických diskoték,“ upřesnil programové zaměření Martin jedlička. 
 Klub bude fungovat i jako normální restaurace. Počítá se i se Zahrádkou a s venkovní 
hudební scénou. Hudební sál budou jako zkušebnu využívat místní kapely. 
 New End by mohl zacelit výraznou mezeru na hudební scéně města, jehož podporu 
má. 
 
MUDr. Jozef Kochan poslancem P ČR 
 
 Soukromý lékař MUDr. Jozef Kochan (58 let) z ODS nahradil od počátku května 
v parlamentu Jiřího Patočku, který se vzdal poslaneckého mandátu ze zdravotních důvodů.  
Na otázku vedoucího redaktora Krkonošských novin Cajthamla, jak spojí svou lékařskou 
praxi s vrcholnou politikou, uvedl: „Budu se snažit zachovat svou lékařskou praxi. Mám totiž 
určité závazky, které vyplývají ze smlouvy se zaměstnavatelem. Na prvním místě však budou 
poslanecké povinnosti. Zvládnout chci taky funkci zastupitele a působení v městské radě 
v Trutnově.“ Samozřejmě to bude možné plně na úkor volného času. 
 
Nový radar MP 
 
 Městská policie bude mít nový moderní digitální radar na měření rychlosti. Záznamy 
budou obsahovat rychlost, čas, místo a snímek auta as řidičem. Pořízené záznamy budou 
předávány správnímu odboru města, překročení rychlosti bude řešit oddělení přestupků. 
 Nový radar bude druhým přístrojem na měření rychlosti, který budou mít strážníci 
k dispozici. Ten dosavadní zobrazuje rychlost projíždějících aut na světelné tabuli. 



 
Naučná stezka 1866 
 
 Od května je v provozu naučná stezka „Den bitvy u Trutnova – Rakouské vítězství 
27.6.1866,“ a sice v květnu, červnu a v září o sobotách a nedělích v době od 13 – 18 hodin, 
v červenci a srpnu v úterý až v neděli od 13 do 18 hodin. 
 U Gablenzova památníku a Janské kaple slouží jako průvodci členové Klubu vojenské 
historie. 
 
Radek Hanykovics 
 
 Pražský městský soud potvrdil v odvolacím řízení Radku Hanykovicsovi trest 17 let 
vězení za pašování heroinu. Trest si měl původně odpykat v Thajsku. Česko-thajská dohoda 
mu umožnila odpykat zbytek trestu v ČR. 
 
OSNADO opouští provoz na Polské ul. 
 
 Zaměstnanci dopravní společnosti OSNADO vyklízejí od 10. května svůj dosavadní 
areál na Polské ulici – přemístí se do Svobody nad Úpou. Uvolněný prostor využije firma Lidl 
pro stavbu supermarketu. A důvody? Územní plán města s provozovnou v centru Trutnova 
nepočítá. Provoz areálu v centru byl pro firmu finančně náročný. 
 Nový areál ve Svobodě umožní firmě OSNADO moderní pracoviště, lepší zázemí  
pro technický servis a přinese celkovou úsporu v provozu. 
 
Zeleň města 
 

     
 
 Od května zdobí náměstí a přilehlé ulice s podloubím na 180 květinových misek. 
V minulém roce se musely až třikrát v týdnu zalévat, letos, jak uvádí Jitka Metelková z TS, 
která to má na starosti, to zkouší použitím speciální želatiny – stačilo by pak zalévat jednou 
týdně. 
 Vzhled města zlepšuje i osázení kruhových objezdů. Závěsné květináče se objeví také 
na lampách po obou stranách Nádražního mostu. 
 
Letní koupaliště (závady) 
 
 Trutnovské letní koupaliště zůstává v květnu ještě pro veřejnost uzavřeno. Ani ne  



pro počasí, které se někdy už letně připomene, ale pro nutné stavební úpravy. Ve všech 
bazénech dochází k nutné výměně části keramických obkladů, které jsou poškozeny. Závady 
se objevily i v zámkové dlažbě, i v šatnách žen a ve sprchách. Opravu si vyžaduje i věž 
tobogánu. 
 Závady musí v reklamacích opravit dodavatelská firma. Některé opravy musela 
v rámci reklamací odstranit už loni. Se zprovozněním koupaliště se počítá koncem května. 
 
Květinový den 12.5. 
 

     
 
 Symbolický žlutý květ měsíčku lékařského na pomoc nemocným rakovinou prodávaly 
12. května dvojice studentů i v ulicích Trutnova. Účelem sbírky je podpora nádorové 
prevence, zlepšení života onkologických pacientů a podpora onkologického výzkumu. Květ 
měsíčníku (za 20 Kč) je symbolem zdraví. 
 
Problémy zdravotnictví 
 
 Opožděné platby zdravotnických pojišťoven způsobily, že o deset dnů později vyplatí 
trutnovská nemocnice mzdy svým zaměstnancům. Bude to až 25. den v měsíci – dosud se 
mzdy vyplácely v polovině měsíce. Zkušebně se jedná po dohodě zaměstnanců s ředitelem 
SON MUDr. Limburským o tři měsíce. 
 
Projekt Ubuku 
     
 Prodejem knih v rámci projektu Knihy pro Ubuku se podařilo získat přes 15 000 Kč. 
Peníze pomohou částečně pro hrazení nákladů na projektovou dokumentaci volnočasového 
klubu pro mládež Ubuku, který má být v podkrovních prostorách československé husitské 
fary v Trutnově. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Loutkové divadlo v GMT 
 

     
 
 „O posvícení v Hudlicích aneb Oldřich a Božena,“ loutkové představení v podání  
D. Illicha a J. Polehla, se uskutečnilo 14.5. v podkroví Galerie města Trutnova. Posláním této 
akce je přiblížit divákům tradice klasického českého loutkového divadla. 
 
Krajští radní na setkání v Trutnově 
 

     
 
 Na čtyřicet starostů trutnovského okresu se sešlo v hotelu Patria s představiteli krajské 
samosprávy, kteří se tu představili svou gescí, odborem, který vedou. Některé dotazy byly 
zodpovězeny přímo, další odpovědi dostanou tazatelé později písemně. Setkání krajských 
radní by měla v budoucnu pokračovat. 
 
Strašidláci 2004 (15.5.) 
 

      



 
 „Vítáme vás na dalším, tentokrát již devátém ročníku výpravy za známými  
i neznámými strašidly, kterou pro vás připravil DK Trutnov za pomoci Divadla A. Jiráska 
v Úpici a klubu Star West. Opět se vydáváte na cestu, jež vás po lesních pěšinách, kamenitých 
úvozech, i téměř neznatelných stezkách dovede k bytostem, které můžete spatřit jen jednou 
v roce. A to je právě dnes! 
Nebude to snadné, cesta je náročná a strašidláci bývají nevyzpytatelní … 
 Při putování věnujte také pozornost rozmanitosti a kráse okolní krajiny, která dovede 
pohladit a potěšit,“ uvádí se ve vydaném průvodci s mapou trasy a popisem všech patnácti 
strašidel, s jejich charakteristikou a stupněm nebezpečnosti. Jsou to: Učesánek travní. Drtivec 
snaživý. Trouchnivec pařezový. Napuklenec odporný. Nohatec obří. Slinovník lepkavý. 
Hnusník pižmový. Převinutka ukřivděná.  Bludimíra mechová. Loupežníci zlomyslní. 
Trkáček opuštěný. Zvětřilec vlčí. Kulišnice marnotratná. Hamrdice klekánčí. Modrovous 
čarodivý.  
 Akce to byla  už tradičně přitažlivá. Na odpoledne 15.5. zamířilo do prostoru 
městského parku na 2000 návštěvníků. 
 
Mistrovství ČR v akrobatickém rokenrolu 15.5. 
 

                  
 
 Mistrovství ČR v rokenrolu se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ Komenského 15.5. 
Vyřazovací kola začala v 11.30 hodin, finálový galavečer v 18.00 hodin. 
 Postupně se představilo na 270 sportovců. Kromě tanečních párů i dívčí formace.  
O titul mistra ČR bojovaly sportovní páry v kategoriích junioři a dospělí B. Vítězství si 
odvezla Praha – domácí děvčata byla čtvrtá. 
 Pořadatelem mistrovství byl Rebels team Trutnov. Akrobatický rokenrol má 
v Trutnově až desetiletou tradici, uvedl pořadatel akce Tomáš Matuška. Při každoročním 
náboru se hlásí vždy kolem 60 dětí. 
 V rámci Poháru starosty města se střetli žáci, dívčí formace a dospělí ve skupině C. 
Účast byla mezinárodní – zahraniční účastníci přijeli ze Slovenska, Maďarska a Polska. 
 
Konec odvodů 
 
 Se zrušením odvodní povinnosti přišla i řada změn. Vojenské záležitosti od poloviny 
května vyřizují v budově bývalého OkÚ – každou středu v čísle 433. 
 



 
Prodej hotelu Bohemia (nabídka) 
 
 Zastupitelstvo města Trutnova schválilo 17.5. prodej hotelu Bohemia v Palackého 
ulici. Nabídková cena k jednání je 10 milionů korun. Jedná se o pětipodlažní budovu  
po rekonstrukci. Hotelová kapacita je 25 lůžek se speciálním zařízením.. Restaurační zařízení 
je cca pro 40 osob. 
 
Klub vozíčkářů 
 
 Společná setkání při kulatých narozeninách členů Klubu vozíčkářů se stávají tradicí. 
Naposled se sešli v polovině května v prostorách fary Církve československé husitské 
v Úpické ulici při oslavě výročí Lady Holečkové. Jednatelem Klubu vozíčkářů je Jan Roček. 
 
 Královéhradecký kraj dokončil jednotný dispečink záchranné služby. „Nový systém  
za téměř pět milionů korun umožňuje, aby dispečeři z Hradce Králové řídili pohyb sanitních 
vozů v celém kraji,“ řekl ředitel záchranné služby Ladislav Žabka. 
 
Předání Janského plaket (18.5.) 
 
 Slavnostní předání Janského plakety (zlatých a stříbrných) se uskutečnilo v obřadním 
sále trutnovské Staré radnice 18. května – za čtyřicet a dvacet dobrovolných odběrů. Ocenění 
dárcům a drobné dárky jim předali primářka transfúzní stanice Alena Kvardová, trutnovský 
místostarosta Tomáš Hendrych a ředitel ČČK v Trutnově Ivo Trpkovič.  
 
Klub seniorů 19.5. 
 
 Jednání Klubu seniorů 19.5. se zabývalo jen klubovými  záležitostmi a zasedáním 
městského zastupitelstva. Bylo kratší, protože od 16.00 hodin se řada členů KS zúčastní 
zasedání okresních volebních komisí. 
 
Varhanní festival 2004 
 
 Program Trutnovského varhanního festivalu zahajuje 19. května v kostele Narození  
P. Marie koncertem Václava Uhlíře – varhany a Jiřího Houdka – trubka. Pokračuje poté 23.5. 
koncertem Josefa Rafaja – varhany a Liběny  Sequardtové – hoboj, 26.5. vystoupením Petra 
Hostinského – varhany a Romana Novotného – flétna, 30.5. koncertem Ludmily Hanušové – 
varhany a Lukáše Smoleje – trubka. 
 
Pro benzin do Polska 
 
 Blízkosti polských hranic využívají v současné době majitelé aut – v Polsku je litr 
benzínu  o 3 koruny levnější, kolem 24 korun. Platit mohou i v Polsku v korunách. Stanice 
Benzina v Náchodské ulici nabízí benzin za 27,90 Kč. Údajně má být ale polský benzin méně 
kvalitní. 
 
 
 



Běh Terryho Foxe 20.5.  
 

     
 
 Na start Běhu Terryho Foxe pro zdraví a na podporu léčby rakoviny přišlo 20. května 
před bývalý OkÚ (od 13 do 16,30 hodin) 776 lidí. Pořadatelé ze ZŠ V Domcích vybrali  
na startovném přes 10 000 Kč. Na dva a půl kilometru se letos vydalo o 140 účastníků více 
než loni. 
 
Přehlídka činnosti DDM 
 

     
 

     
 
 Přehlídka činnosti Domu dětí a mládeže Trutnov se uskutečnila 20. května v sále 
Domu kultury Trutnov. Časový rozpis výstavy a představení: od 8,30 do 12,00 hodin  
pro školy, od 16,30 do 18,00 hodin pro veřejnost. Vstupné 15 Kč. (Další údaje o činnosti 
DDM v 8. kapitole kroniky.) 
 



 
Sjezdovka v lesoparku (?) 
 
 Protesty proti sjezdovce v lesoparku vedly podnikatele Ábela k vybrání další lokality 
pro lyžování a sice na tzv. Poříčském hřbetu za koupalištěm. „Je to severní svah, blízko řeky  
a tedy se snadným přístupem k vodě kvůli umělému zasněžování. Parkoviště pro auta by 
mohlo být na místě dnešního škvárového hřiště za koupalištěm.“ Návrh sjezdovky v lesoparku 
však pro něj stále zůstává prioritou. 
 
 Na sraz oblastního klubu majitelů Mercedesů na Bojišti 22.5. se sjelo jen 13 aut (méně 
než loni). Projely pak městem do Dolců. Pozornost vyvolal mercedes z roku 1971 
s benzinovým motorem. 
 
Gablenz 
 
 K nejvíce navštěvovaným místům naučné stezky Den bitvy u Trutnova 27.6.1866 patří 
památník generála Gablenze. Už 22. a 23.5. tu seznamovali návštěvníky členové Klubu 
vojenské historie s historií tohoto místa a s průběhem bitvy. Přístupná byla i Janská kaple 
s malou expozicí. Tradiční vzpomínková akce na válečné události roku 1866 v Trutnově  
se letos uskuteční 26. června srazem historických jednotek na Krakonošově náměstí. 
 
Pivofest (logo) 
 
 Do 20.5. došlo na adresu MěÚ 12 návrhů loga připravovaného Pivofestu. Soutěž 
grafiků o nejlepší logo vyhlásilo sdružení Sabate copany a cestovní kancelář Klíč. Pivofest 
2004 proběhne v Trutnově 31. července pod patronátem města Trutnova. 
 
 Poslední odvody branců proběhly v Trutnově v květnu. Týkaly se mužů narozených 
1985 a starších. Podzimní odvody pro ročník narození 1986 se s velkou pravděpodobností už 
konat nebudou. 
 
Komunitní centrum 
 
 Usnadnit dětem, zejména z romských rodin, vstup do prvních tříd a naučit je 
základním návykům je v programu Komunitního centra v H. St. Městě. Jeho zakladatelem je 
občanské sdružení Nový život v čele s romským asistentem ve Zvláštní a Pomocné škole 
v HSM. Děti by měly větší zájem o vzdělání a o integraci do společnosti než rodiče, kteří 
nejsou schopni děti každé ráno do centra dovést. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patnáct let ZŠ Mládežnická 
 

     
 
 Třídenní program setkání, besed a zábavy připravila na konec května u příležitosti  
15 let svého trvání Základní škola Mládežnická v H. St. Městě. Otevřena byla v září 1989.  
Od té doby prošla velikými změnami. „Například v technickém vybavení, kdy jsme  
od starých Consulů se posunuli ke třem moderně vybaveným učebnám informatiky. V celé 
budově je 70 počítačů propojených do sítě a připojených na internet. Zásadním přínosem však 
bylo pro další rozvoj školy získání právní subjektivity. To souvisí s velkou vstřícností 
zřizovatele, který nám umožnil volně se rozvíjet,“ zdůraznil ředitel ZŠ Zdeněk Géc. 
 Oslavy zahájila školní akademie, pokračovaly Dnem otevřených dveří s řadou výstav, 
s prohlídkou všech učeben a dílen, s ukázkami zájmové činnosti žáků. 
 Pro bývalé zaměstnance bylo připraveno vzpomínkové setkání spojené s prohlídkou 
školy. 
 Oslav se zúčastnil 27. května generál Štefka s početným doprovodem. Se zájmem 
prošel celou školu. Svou návštěvu uzavřel besedou s dětmi. Ocenil mj. aktivní působení dětí 
v humanitním Hnutí na vlastních nohou (ve prospěch dětí v postižených oblastech, např. 
Kosova). 
 Zájem veřejnosti byl veliký. Oslav se zúčastnili také zástupci města – starosta Ivan 
Adamec a místostarosta Tomáš Hendrych. Mezi vzácné hosty patřili představitelé polské 
Swidnice. 
 
Letní koupaliště 
 
 S otevřením letního koupaliště se počítá koncem května. V červnu a v září bude 
provozní doba od 9 do 19 hodin, v červenci a v srpnu do 20 hodin. Závěr sezóny se plánuje  
na 5.9. – opět bude ale rozhodovat počasí. 
 
Charitativní sbírka (SZŠ) 
 
 Charitativní sbírky Svátek s Emilem se 27.5. účastnilo i deset studentek SZŠ, které 
prodaly 742 potištěných školních gum – 20 Kč za jednu. Akci organizoval Český 
paralympijský výbor s cílem získat finanční prostředky pro nevidomé, neslyšící a mentálně 
postižené děti. 
 
Očkování psů 
 
 Podle oznámení Radničních listů proběhne ve dnech 29.5. a 5.6. očkování psů  



proti vzteklině. Provede ho veterinární lékař střediska Veterinář, s.r.o. Trutnov ve spolupráci 
s MěÚ. Očkování psů je povinné. 
 
Letní koupaliště otevřeno 
 

                                  
 
 Počasí umožnilo letos zahájení provozu letního koupaliště už 29. května – o dva týdny 
dříve než loni. Reklamační opravy skončily (pro letošek). Návštěvníci (dospělí platí za celý 
den 50 Kč, děti a důchodci 30 Kč, od 15 hodin 35 Kč a 15 Kč, od 18 hodin 20 Kč a 10 Kč) 
mohou využívat dva vyhřívané bazény – plavecký a rekreační. Dále vodní atrakce – jízda  
na tobogánu je za 5 Kč, na skluzavce 2 Kč. Elektronická peněženka – 1 nosič – na 2 sezóny 
stojí 15 Kč, pro školy 10 Kč. K doprovodným programům koupaliště patří i výuka aerobiku. 
 V době letních prázdnin (od 24.6. do 1.9.) je krytý bazén uzavřen. Fitness funguje  
od pondělí do soboty – od 9 do 11 hodin a od 16 do 21 hodin. 
 Počasí ani letos při zahájení provozu koupaliště příliš nepřálo. 
 
 
Dětský den 29.5. 
 

     
 



     
 
 Konec května patří už tradičně Dětským dnům. Pracovníci Domu kultury ho letos 
nazvali Rytířská zábava pro malé i velké. Program zahájila kaskadérsko-šermířská skupina 
Novica z Nového Města nad Metují. Děti si mohly kromě jiného vyzkoušet hod sekerou, 
střelbu z luku, strhávání kroužků dřevcem při jízdě na kole. Šermířské vystoupení ukončila 
ohňová show. 
 Program pro děti zahrnovalo vystoupení divadla Kvelb a kejklíře, různé soutěže, 
diskotéka. 
 V předchozích letech býval Dětský den na Bojišti, letos to bylo náměstí. 
 
MHD Osnado 
 
 Kvalita městské hromadné dopravy se v květnu zlepšila novým autobusem Karosa  
B 952 s 35 místy k sezení a 78 k stání. Na jeho nákup přispělo město více než 2 miliony 
korun. V souvislosti s přemístěním trutnovské provozovny společnosti OSNADO došlo 
k menším úpravám na spojích MHD. 
 
Matriční záležitosti 
 
 V květnu se v Trutnově narodilo 62 dětí, z toho 11 trutnovských (5 chlapců a 6 
děvčat). Slavnostní vítání dětí do života proběhlo ve Staré radnici 15. a 22.5. Celkem bylo  
do pamětní knihy města zapsáno 31 dětí. 
 V květnu zemřelo v Trutnově 27 lidí, z toho 13 našich spoluobčanů (9 mužů a 4 ženy). 
Sňatků tu bylo uzavřeno 12. 
 Stříbrné podvečery pro manželské dvojice, které v tomto roce slaví jubileum 25 let 
společného života proběhly koncem května. Zúčastnilo se jich 15 manželských dvojic.  
Při životních jubileích bylo navštíveno 29 spoluobčanů. 
 
Nezaměstnanost v květnu 
 
 Situace v nezaměstnanosti k 31. květnu: 
Na okrese se ucházelo o zaměstnání 5 451 osob – míra nezaměstnanosti činila 8,85 %. 
V obvodu Trutnova jich bylo 3 153 s mírou nezaměstnanosti 8,53 %. Z celkového počtu 
uchazečů o zaměstnání 3 177 dělníků, 200 absolventů škol, 168 vyučenců, 930 občanů  
se ZPS – 2 711 žen a 2 740 mužů. 
 Do zaměstnání nastoupilo na okrese 587 uchazečů. Celkový počet evidovaných 
uchazečů se oproti dubnu snížil o 203 a míra nezaměstnanosti na 8,85 %. 



 V Trutnově samém bylo z 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel nezaměstnaných 
1 513 s mírou nezaměstnanosti 9,06 %. 
 Jednou z činností Úřadu práce v Trutnově je aktivní politika zaměstnanosti. „V rámci 
veřejných prací, organizovaných na základě dohod s obcemi a charitativními organizacemi, 
bylo umístěno 70 uchazečů. Dalších 107 lidí jsme zařadili do rekvalifikace,“ uvádí ředitel ÚP 
ing. Šmíd. 
 
  
  
 
  
 
 
 
 



Kulturní nabídka na červen 
 
 Nabídka kam v Trutnově v červnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti 
přinesly koncem května Radniční listy. 
Dům kultury Trutnov: 
1.-25.6. Jak poznáváme svět. Výstava výtvarných prací žáků II. st. ZŠ Komenského v kině 
Vesmír. Vždy v době vystoupení Dětské scény a promítání. 
11.-17.6. Dětská scéna 2004. Celostátní dílna dětských recitátorů a 33. Celostátní přehlídka 
dětských, divadelních a recitačních souborů. 
11.6. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí v 15,30 hodin. 
19. a 20.6. Víkend s hudbou a divadlem v městských sadech – vstup volný. 
24.6. Musica antiqua Trutnov. Koncert komorního smyčcového souboru. Pořádá město 
Trutnov a Dům kultury. Síň B. Martinů, vstupné 40 Kč. 
 
ZUŠ Trutnov: 
3.6. Absolventský koncert. Síň B. Martinů. 
3.6. Vystoupení přípravných ročníků tanečního oddělení. Divadýlko Trdýlko.  
14.6. Orchestrae inventatis. Síň B. Martinů. 
16.6. Dotek anděla. Žáci ZUŠ s pásmem veršů I. Wernische. Taneční choreografie Jany 
Francové. Kino Vesmír. 
17.6. Koncert skupiny Haas band v Divadýlku Trdýlko. 
 
Ostatní pořadatelé: 
3.-4.6. Trutnovská taneční akademie. Účinkují: TCT Bene Dance Art Team a hosté Tanečního 
centra Trutnov, Drak’n’Roll, Angeles, Uprockers, Taneční kroužek Silueta, S.G. Euroteam. 
Speciální hosté: MJ Studio Praha, Energy 49 Hradec Králové. Pořadatelem Taneční centrum 
Trutnov. Národní dům. 
2.-26.6. Josef Čapek. Výběr z grafického díla 1908-1926. Galerie města Trutnova. 
18.6.-19.9. Řády, medaile, vyznamenání a odznaky ze sbírek Muzea Podkrkonoší Trutnov. 
Reprezentace faleristického a numismatického fondu MPT. 
 
 Letní kino PKS Bojiště zahájilo činnost 28. května. Na červen jsou připravena 
představení 4. a 5., 11. a 12., 18. a 19., 25. a 26. června. Vstupné 65 Kč. Začátek promítání 
vždy po setmění. Děti do 15 let jen v doprovodu rodičů. Za nepříznivého počasí se nepromítá. 
 
Country club Bonanza: 
Country club Bonanza připravil na červen: 3.6. Jarní vánek – k tanci a poslechu. 10.6. 
Country band Bonanza. 12.6. Desáté výročí Country clubu Bonanza. Bohatý kulturní program 
pod širým nebem od 14 hodin (domácí a regionální kapely, děti z MŠ Žižkova, skupina 
Bonita z Prahy). Vstup zdarma. 17.6. Dívčí skupina Kocábka. 24.6. Country band Bonanza. 
 
MC Karolínka 
 
 Pro maminky a jejich děti přinášejí s časovým předstihem Radniční listy program 
v Mateřském centru Karolínka, které sídlí v Mateřské škole, Náchodská. Vždy od pondělí  
do pátku. MC Karolínka nabízí i možnost objednání oběda. 
 
 
 



Výstava v Muzeu Podkrkonoší Trutnov 
 

     
 
 Výstava v MPT „Řády, medaile, vyznamenání a odznaky“ nabízí z muzejních sbírek 
na 250 exponátů – nejrůznější řády a vyznamenání od doby Rakousko-Uherska,  
I. a II. světové války až do druhé poloviny 20. století. Vystaveny jsou i dobové fotografie  
a různé odznaky ke slavnostním příležitostem. 
 
Výstava v Galerii města Trutnova: Josef Čapek - Grafika 
 

     
 
 Do svého kraje se vrátil v červnu svými grafikami z let 1908-1926 v Galerii města 
Trutnova. Výstava Josef Čapek – Grafika potrvá od 1. do 24. června. 
 K zahájení výstavy pracovnice GMT Barbora Peterová mj. uvedla: „Ve svých 
grafikách pracuje Josef Čapek s různými geometrickými tvary, ale jeho obrazy jsou přesto 
naplněny různorodými pocity, které v člověku dřímají. Celá Čapkova grafická tvorba vychází 
hlavně z postřehů  a bohatých zkušeností a zážitků. Nezřídka se také objevuje technika 
linořezu. Opomenutí by ale neměla dojít ani Čapkova bohatá knižní grafika. Ta se neomezuje 
pouze na knižní obálky, ale zahrnuje i ilustrace, které rozvíjejí a domýšlejí děj.“ 
 Ředitel galerie Aleš Pražan k výstavě díla Josefa Čapka v Radničních listech: „Josef 
Čapek, jedna z nejvýznamnějších postav české výtvarné kultury 1. poloviny 20. století,  
se narodil 23. března 1887 v Hronově a mládí prožil v Podkrkonoší. Navštěvoval obecnou, 
později měšťanskou školu v Úpici, jeden rok pobýval s rodiči v Žacléři a od roku 1901 
studoval na německé odborné škole tkalcovské ve Vrchlabí. Do roku 1890 bydlel Josef Čapek 
v Malých Svatoňovicích, kde působil jeho otec MUDr. Antonín Čapek jako báňský a lázeňský 
lékař. 
 Josef Čapek studoval od roku 1904 na Umělecko-průmyslové škole v Praze  



u prof. E. Dítěte a J. Preislera. Již za studijních let vstoupil Josef Čapek d literárního života 
příspěvky v časopisech (často společně s bratrem Karlem) a vstřebával výtvarné podněty 
pražského ovzduší v době kolem vystoupení skupiny Osma. Jeho osobitý projev v oblasti 
výtvarné, literární i společenské se rozvíjel již před 1. světovou válkou. Josef Čapek byl 
spisovatelem, kritikem, teoretikem umění, autorem dětských knih, ilustrátorem, karikaturistou 
a především malířem a grafikem. 
 Představený soubor grafických listů Josefa Čapka z let 1908-1926 je ukázkou 
umělcova malířského vývoje, který formovalo pražské prostředí a doba nových výtvarných 
směrů fauvismu, kubismu, expresionismu a silného sociálního umění.“ 
 Při uspořádání výstavy významně napomohli Dr. Pečírková, Dr. Dostál a Dr. Slavík, 
dále Galerie Zdeňka Sklenáře. 
 
 „První dochované grafické práce Josefa Čapka vznikly v roce 1908. Grafice se pak 
průběžně věnoval řadu let. Promítly se sem stejné impulsy a se stejnou intenzitou jako do jeho 
maleb. Nejrannější grafické práce tak nesou stopy secesní zdobnosti, grafické listy vytvořené 
po návratu z Francie a Španělska jsou silně ovlivněny picassovským kubismem – patří sem 
například lept Figura zvaná Lelio. Hlásí se jím k Berliozově Epizodě ze života umělcova. 
Lelio, umělec zoufající nad nenaplněnou láskou a hrůzami světa hledá spásu ve své práci. 
Lelio otisknutý v geometrických tvarech je zhmotněním tehdejšího Čapkova životního 
zápasu. 
 Na podzim roku 1918 vychází Album deseti grafických listů Josefa Čapka. Linořezy  
a litografie v něm obsažené jsou jakýmsi ohlédnutím za dosavadní grafickou tvorbou. 
Nalezneme zde náměty, které se již dříve objevily v malbě nebo kresbě. Projevuje se zde 
Čapkovo sociální cítění, které není jen jakousi pózou, ale skutečným projevem lidství. 
 Soucitně až dojemně působí vyobrazení žebráků a chudáků, které v litografii dostává 
zvláštní jas a v linořezu zase specifickou čapkovskou syrovost. Výrazným motivem se stává 
chlapec se svítilnou, dětská postava, která symbolicky vnáší světlo do dramaticky 
potemnělých válečných dní. 
 Druhému grafickému dílu nazvanému Osmero linoleí vévodí motiv ženy – ať už 
v poloze žebračky nebo nevěstky. Zde se už plně rozvinulo osobité tvarosloví, které je 
poznamenáno kubismem, ale má silný expresivní nádech. Jsou v něm patrné také vlivy 
neprofesionálního výtvarného projevu, jemuž se Čapek hluboce obdivoval – a je tam ještě 
něco víc – něco těžko definovatelného, prostého a upřímného – jakési duchovno, jež má 
v umění dle Čapkových postojů převyšovat dokonalost díla.“ 
 
Vandalské poškození naučné stezky 1866, fontány kruhového objezdu, 
židovských náhrobků 
 
 Neznámým vandalům neunikly začátkem června informační tabule naučné stezky  
o historické bitvě 1866. Odtrhli na vrchu Šibeník část kresby zachycující boj Rakušanů  
a Prusů a potřeli desku červenou barvou. V altánu pořezali stoly a lavice. Další poškozené 
desky jsou na cestě k Janské kapli. 
 Trutnovská radnice přistoupila při řešení tohoto problému k neobvyklým krokům – 
k vypsání finanční odměny za informace, které pomohou k odhalení pachatelů. Došlo k tomu 
např. při poškození fontány na kruhovém objezdu u Hypernovy (10 000 Kč) a při poškození 
náhrobků židovských děvčat z koncentračního tábora v Poříčí na trutnovském hřbitově 
(50 000 Kč). 
 
 Během červnových oprav výtahu MěÚ při rekonstrukci celého objektu se mohli 
tělesně postižení obracet na pracovníky inforecepce v přízemí. 



 
Slavnostní předání Sportovních cen 7.6. 
 

     
 

     
 

     
 
 Slavnostní předání Sportovních cen města Trutnova za rok 2003 se uskutečnilo  
7. června 2004 v 18 hodin v obřadní síni Staré radnice. 
 Nejlepším sportovcem byl vyhlášen Luboš Velecký – box, nejlepším mládežnickým 
sportovcem do 18 let: Barbora Morávková – plavání, nejlepším sportovním kolektivem: Tým 
chlapců 1. KCK Trutnov, nejlepším mládežnickým sportovním kolektivem do 18 let: 
Družstvo žáků – plavců (11-14 let), nejlepším trenérem: Petr Musil – trenér atletiky. Cenou  
za významný přínos trutnovskému sportu byla vyznamenána Zuzana Tůmová – rozhodčí 
atletiky a lyžování. 
 Oceněným sportovcům předal vyznamenání starosta města Trutnova a senátor  
Mgr. Ivan Adamec. 
 (Podrobnější údaje o tom v 11. kapitole trutnovské kroniky.) 



 
 Klub zdraví Trutnov připravil na 7.6. další setkání se zájemci o zdravý životní styl 
v budově CASD v ulici M. Majerové na téma: Cukry a náhradní sladidla. 
 
Vstup Venuše na sluneční disk 8.6. 
 
 Příležitost pozorovat vzácný astronomický úkaz přechod Venuše přes sluneční kotouč 
nabídla 8.6. úpická hvězdárna zájemcům i v Trutnově. Dalekohledy obsluhovali tu dva 
pracovníci hvězdárny. Využilo toho na dva a půl tisíce lidí, z jedné třetiny zahraniční turisté. 
 
Regionální hospodářská komora 
 
 Seminář na téma Novela živnostenského zákona se uskutečnil v Trutnově 9.6. Vedl ho 
Vladimír Motl z Regionální hospodářské komory. Zúčastnili se však pouze tři zájemci. 
Přednášela vedoucí živnostenského úřadu MěÚ Jana Všetečková. 
 
Klub seniorů 9.6. 
 
 Na programu schůze KS 9.6. byly informace o Zvláštní a Pomocné škole v Trutnově 
(ředitel Jaromír Vašíček) a o činnosti Klubu vozíčkářů (předseda KV Radek Pokorný, jednatel 
Jan Roček). 
 
Křest knihy Tunel 22,15 ing. Šubrta 
 
 Křest knihy ing. Vlastimila Šubrta Tunel 22,15 spojený s autogramiádou s uskutečnil 
10.6. v Národním domě. Knihu pokřtili Mgr. Ivan Adamec, senátor a starosta Trutnova  
a Jaroslav Hofman, nakladatel. 
 Celý děj se odehrává v hospodě, kde se scházejí různí lidé s různými osudy většinou 
ze skutečnosti. Tunel 22,15 podle sdělení autora, vznikl už v roce 1988. „Nikdy jsem se však 
nedostal k tomu, abych ho dopracoval k vydání a reagoval na tehdejší připomínky 
nakladatelství. Nakonec tedy vyšel. Ale změnilo se v něm maximálně pět procent obsahu. 
Vlastně jsem pouze přehodil děj z roku 1988 do roku 1991. Ten se mi zdál zajímavější. A také 
ty hospodské řeči jsou tam samozřejmě úplně jiné.“ 
 Kniha Tunel 22,15 je sedmou publikací sedmdesátiletého autora. Ocenil ji mimo jiné 
povolané Jaroslav Hofman slovy: „Stačí se začíst do kterékoliv jeho divadelní hry, novely  
či románu a člověk pochopí, že například i detektivka může přispět k oživení upadající 
historické paměti, a ještě se přitom i pobavit.“ Autor podle něj dokáže dobře zařazovat svá 
témata do historického kontextu několika minulých desetiletí. To vše v podobě mistrně 
konstruovaných příběhů. 
 Ing. Šubrt je v regionu známý. Známe ho jako ekonoma, jako prvního a posledního 
nekomunistického předsedu ONV, přednostu OkÚ, senátora, ale také jako pomocného dělníka 
po srpnu 1968, kdy se vyslovil rozhodně proti okupaci Československa a požádal okamžitě 
stažení své divadelní hry Hrdinům slzy nesluší z repertoáru pěti sovětských divadel. 
 
 
 
 
 
 



Dětská scéna 2004 
 

        
 

     
 
 Již tradičně ožívá Trutnov ve dnech 11. až 17. června Celostátní dílnou recitátorů  
a celostátní přehlídkou divadelních, loutkářských a recitačních souborů. Tuto nejvýznamnější 
republikovou akci v oblasti dětského divadla, recitace a dramatické výchovy hostí Trutnov již 
popáté. Součástí programu je i řada seminářů, vystoupení a diskusních setkání. 
 Program Dětské scény je velmi bohatý. Účastníci vystoupení sólových recitátorů  
a představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací byli vybráni 
lektorskými sbory na čtrnácti krajských přehlídkách. 
 Veřejnost a žáci trutnovských škol mohou shlédnout dopolední bloky vystoupení. 
Besedy, diskusní kluby a odborné semináře nejsou veřejnosti přístupné. 
 Účastníků bude i letos na stovky. Recitační část je soustředěna do auly, učeben  
a tělocvičny SLŠ. Soubory vystoupí v kině Vesmír, v Národním domě a v Divadýlku Trdýlko 
ZUŠ. Pro semináře, diskusní kluby a besedy budou využity učebny a sály Národního domu  
i ZUŠ, Kulturní klub Nivy a tělocvičny ve Školní a Gorkého ulici. Pořadateli akce jsou Nipos 
Artama Praha, Dům kultury (ten především akci spolehlivě zajišťoval) a Sdružení  
pro tvořivou dramatiku. 
 Obsáhlou programovou brožuru Dětské scény 2004 vydal Dům kultury v nákladu  
450 výtisků. Zahrnuje seznam lektorského sboru, program seminářů Dětské scény a Dílen pro 
děti, program kulturního dění v Trutnově ve dnech konání Dětské scény, tipy na procházky  
a výlety, důležité informace a podrobný program Dětské scény 2004, seznam účastníků aj. 
 
 Dětská scéna 2004 v Trutnově se uskutečnila z pověření a za finančního přispění 
Ministerstva kultury ČR, pod záštitou a fin. přispění Královéhradeckého kraje a města 
Trutnova, za fin. přispění Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. 
 



Volby do Evropského parlamentu 
 

     
 
 Volby do Evropského parlamentu proběhnou v ČR 11. a 12. června – první den  
od 14 do 22 hodin, druhý od 8 do 14 hodin. Podmínkou je zápis voliče v seznamu města 
Trutnova. Hlasuje se ve volební místnosti na území města, kde bylo zřízeno 36 stálých 
volebních okrsků. V případě potřeby se zajde za voličem s přenosnou volební schránkou. 
Všechny informace pro trutnovské voliče zveřejnily dubnové Radniční listy. ČR bude mít 
v EP 24 poslanců volených na 5 let. Právo volit má každý občan ČR, který dosáhl ve dny 
voleb 18 let. Kandidátní listiny pro volby mohou podávat registrované politické strany  
a politická hnutí a jejich koalice. 
 
 K volbám přišlo zhruba 25 % oprávněných voličů. Malý počet je pro politické strany 
zklamáním – volební místnosti i v Trutnově zely prázdnotou. Voliči zřejmě znechucení 
událostmi na domácí politické scéně, už k volbám zase nepřišli. Ukázalo se mj., že volby jsou 
stále více o osobnostech – těch na kandidátkách bylo omezeně. K urnám přišlo asi 28 % 
voličů, kteří dali nejvíce hlasů hlavně občanským demokratům, komunistům a Nezávislým. 
 V regionu okresu bylo celkem 165 volebních okrsků. Do nich přišlo hlasovat  
na 97 tisíc lidí, což je přesně 27,82 % oprávněných voličů. Členové komisí vydali 26 966 
obálek, odevzdaných jich bylo o 11 méně. Platných hlasů členové komisí napočítali 26 845. 
Nejlépe si vedla ODS 32,84 %, pak KSČM 18,69 % a Nezávislí 10,55 %. ČSSD vůbec 
neuspěla. 
 Hlasovací lístky: 1.SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté. 2.koruna Česká. 
3.Helax – Ostrava se baví. 4.Česká strana sociálně demokratická. 5.Národní koalice. 
6.Občanská demokratická strana. 7.Strana pro otevřenou společnost. 8.Strana demokratického 
socialismu. 9.Strana zelených. 10.Humanistická aliance. 11.Konzervativní strana. 12.Sdružení 
nestraníků. 13.Strana občanů republiky České. 14.Masarykova demokratická strana. 
15.Všeobecná občanská strana. 16.Dělnická strana. 17.Strana práce. 18.Balbínova poetická 
strana. 19.Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě. 20.Křesťanská a demokratická unie-ČSL. 
21.Pravý blok-strana za odvolatelnost politiků, referenda a přímou demokracii. 22.Strana 
zdravého rozumu. 23.Unie liberálních demokratů. 24.KSČM. 25.Strana venkova-spojené 
občanské síly. 26.Strana za životní jistoty. 27.Nezávislá iniciativa. 29.Svobodní. 30.Viktor 
Kožený-Občanská federální demokracie. 31.Republikáni Miroslava Sládka. 32.Nezávislí. 
 
 
 
 
 



„Dům a zahrada“ 
 

     
 
 Celostátní výstava Dům a zahrada v Trutnově s mnoha zajímavostmi pro zahrádkáře  
a domácí kutily se konala od 11. do 13.6. v areálu ZŠ Komenského. Padesát vystavovatelů  
tu předvedlo i své zlepšovací návrhy. 
 
Infineon na Volanovské 
 

     
 

     
 
 Prohlídku výrobních prostor nabídl 12.6. veřejnosti závod Infineon Technologies. 
Využilo toho na 5000 zájemců, které pobavil i bohatý doprovodný kulturní program. 
 Elektrotechnický podnik se předvedl návštěvníkům v plném provozu – v montážní 
hale se mohli obdivovat modernímu výrobnímu zařízení, pod mikroskopem mohli shlédnout  
i některé finální výrobky. 



 „Cítíme určitou zodpovědnost za trutnovský region, navíc jsme chtěli lidem ukázat 
naši výrobu. Kulturní program byl jakýmsi poděkováním současným zaměstnancům za jejich 
odvedenou práci. Věříme, že ještě silněji přirostou k firmě, abychom tu fungovali jako 
rodina,“ uvedl generální ředitel Infineonu Ambros Wascher. 
 Infineon patří mezi největší zaměstnavatele v regionu – pracuje v něm na tisíc 
zaměstnanců – v budoucnu se počítá se zvýšením jejich počtu na čtrnáct set. 
 
Nový laserový radar 
 
 Při prezentaci laserového radaru 11.6. v ulici Na Struze nechyběl trutnovský starosta 
Ivan Adamec. Toto zařízení, jehož funkčnost si na místě vyzkoušel (pořízený snímek zachytí 
poznávací značku auta i podobu řidiče), chce město zakoupit, aby na trutnovských silnicích 
bylo bezpečněji. Radnice může využít i dobrých zkušeností z Pardubic, kde tento radar 
výrazně ovlivnil jízdu aut. „Když lidem domů přijde oznámení, že se mají dostavit na úřad 
kvůli překročení rychlosti, a na protokolu je z fotografie zřetelně patrné, že jeli v měřeném 
úseku autem příliš rychle, většinou si nikdo nedovolí protestovat,“ uvedl Libor Winkler 
z firmy Lavet, která v Trutnově přístroj předvedla. 
 Případně zakoupený mobilní laserový měřič rychlosti za 470 tisíc korun by byl již 
druhý radar, který obsluhují městští strážníci. Řidiče na rychlou jízdu upozorňuje dosud  
i radar s digitálním ukazatelem. 
 
Orchestrae iuventatis 
 

     
 
 Letní koncert Orchestrae iuventatis v provedení žáků ZUŠ v Trutnově se sólistkou 
Kateřinou Fišarovou, studentkou třetího ročníku pražské konzervatoře se uskutečnil 14.6. 
v KS Bohuslava Martinů. 
 
Městské divadlo 
 
 Nezvyklý netradiční vzhled by mělo mít připravované nové městské divadlo na ploše 
bývalého autobusového nádraží. 
 Skleněný objekt divadla si vyžádá třistamilionový náklad. Autory studie Radka 
Vopaleckého a Luďka Štefka  byl vystaven na městském úřadě a vybrán po veřejné diskusi 
městskou radou. Zvláštností projektu je i to, že po skleněné budově má zevnitř téci voda. 
Navíc bude možné na sklo promítat a záběry by byly viditelné i zvenčí. Stavba divadla by 
mohla začít v roce 2006 a vedení města doufá, že se na této investici budou podílet  
i soukromé firmy. 



 
 
Policista srazil dítě na přechodu 
 
 Při vážné dopravní nehodě 15.6. u křižovatky na Polské srazilo šestiletou holčičku 
s matkou přímo na přechodu. Viníkem byl policista ČR. 
 
Královská věnná města 
 
 Při pracovní poradě zástupci devíti věnných měst ve Staré radnici nabídli Trutnovští 
svým partnerům ze sdružení Královských věnných měst účast při říjnové Hospodářské 
výstavě. Už loni projevili o ni velký zájem účastníci výstavy. V listopadu se v GMT uskuteční 
akce Výtvarný salón věnných měst. Své pěkné grafické zastoupení má Trutnov v brožurce 
KČT s názvem „Křížem krážem královskými věnnými města.“ 
 Sdružení královských věnných měst vzniklo v roce 1999 v rámci východočeské sekce 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Účelem je intenzivní spolupráce 
věnných měst. 
 
Pivofest (logo 18.6.) 
 
 Nové logo mají pivní slavnosti Pivofest v Trutnově. Autorem vítězného návrhu je 
Tomáš Grunt z Trutnova. Pivofest se uskuteční koncem července. 
 „Město Trutnov převzalo nad akcí patronát a bezplatně zapůjčilo prostor ke konání 
akce. Doufáme, že to lidi osloví a slavnosti se budou konat i v dalších letech,“ uvedl 
místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych. Pivofest doplní bohatý kulturní program. 
 
Výstava v MPT 17.6. 
 

     
 
 Muzeum Podkrkonoší představuje svou sbírku řádů, medailí, vyznamenání a odznaků 
od 17. června do 29. září. 
 Výstavu uvedl při vernisáži autor instalace Mgr. Václav Horák. V deseti vitrinách je 
asi 250 nejrůznějších exponátů z depozitářů trutnovského muzea. Mezi nejzajímavější řády 
patří vatikánský Řád Řehoře Velikého II. stupně. Kromě řady československých vyznamenání 
a řádů jsou na výstavě k vidění různá ocenění z období Rakousko-Uherska. 
 
 
 



 
 
Kruhový objezd na Polské (VI.) 
 
 V těsné blízkosti čerpací stanice Aral na Polské ulici probíhá stavba nového již šestého 
kruhového objezdu v Trutnově. Má přispět k plynulejší a bezpečnější dopravě ve městě – 
rozhodně zpomalí dopravu v ulici často narušovanou nedovolenou rychlostí aut. 
 V areálu staveniště vybuduje firma Lidl velkoprodejnu s parkovištěm. Zaplatí i stavbu 
moderní kruhové křižovatky. Město naopak investuje do napojení silnice od marketu k mostu 
přes Úpu na Kryblici u zimního stadionu. „Z křižovatky u Kopeckých tak zmizí jeden 
odbočovací pruh, protože na Kryblici se dostanou řidiči právě přes nový kruhák a silnici 
kolem Lidlu,“ uvedl 17. června starosta Mgr. Adamec. 
 Místo zastaralých autobusových garáží vznikne velkoprodejna Lidl, která v této části 
Trutnova lidem hodně chyběla. 
 
Doprava na Polské ulici 
 
 V Polské ulici jsou nyní časté dlouhé kolony popojíždějících aut – fronta někdy sahá 
až do Poříčí. S hustotou dopravy zvláště o víkendech má i Trutnov své problémy. Polská ulice 
je jedním z hlavních průtahů městem a páteřní komunikací na Náchod. Fronty ovlivňuje i řada 
nezkušených řidičů, kteří neumí jezdit především po kruhových objezdech – zbytečně dlouho 
před okruhem čekají a naopak při výjezdu z něj zase změnu jízdy neukazují a tím brzdí 
ostatní. 
 Kromě toho zahušťují v Polské ulici dopravu také další křižovatky u Kopeckých  
a za čerpací stanicí Aral. Budovaný kruhový objezd rozhodně přispěje k plynulejšímu 
provozu v této části Trutnova. „Jízda po hlavním tahu se zpomalí, umožní to ale plynulé 
zařazení do provozu autům z vedlejší silnice,“ doplňuje k této situaci starosta města. 
 Doprava v Polské ulici zahušťuje navíc vysoký počet přechodů pro chodce – s jejich 
snížením se však nepočítá stejně jako s budováním mimoúrovňových přechodů. Také nějaký 
podchod by byl podle sdělení starosty komplikovaný kvůli vodě blízké Úpy, pro nadchod je 
zase třeba dlouhý nástupní chodník, ale ten by byl příliš dlouhý. A ze zkušenosti plyne  
i poznání, že lidé si cestu raději zkrátí přes silnici než aby šli po delší a bezpečnější cestě 
nadchodem. 
 
Letní kino – Chinaski 19.6. 
 
 Letní kino na Bojišti je v provozu od června do konce srpna každý pátek a sobotu. 
Promítání začíná po setmění, a to za každého počasí. Musí se však sejít nejméně deset 
zájemců. Provozovatelem letního kina je Michal Syrovátko. 
 Výjimečně se kino neprovozuje, když tu v uvedený den vystupuje nějaká hudební 
skupina jako 19.6. Chinaski s předkapelou Lenka Nová Band. Lístek v předprodeji stojí 200, 
na místě 250 korun. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Divadla a kapely v parku 19. a 20.6. 
 

     
 

     
 
 Na víkend 19. a 20 června připravili pracovníci DK Víkend s hudbou a divadlem 
v městském parku. Představí se tu tři divadelní soubory a tří místní kapely. „Divadelní 
představení jsme se snažili vybrat tak, aby byla různorodá. Do programu jsme zařadili velmi 
netradiční epos Rámájana, pohádku pro nejmenší a komedii Svatopluka Nováka,“ vysvětluje 
ředitelka DK Mgr. Rýgrová. Kapely jsou vybrány z našeho regionu. Jsou to metalový Brilien, 
Benjamin Band z Petříkovic a rocková skupina Nioz W. 
 Vstup na obě uvedené akce (jeden den divadlo, druhý den hudba) byl zdarma  
a zájemců i z řad kolemjdoucích bylo dost. Počasí přálo i přes hrozbu mraků nad hlavami. 
 
Petice proti sjezdovce 
 
 Petice proti sjezdovce pokračují. Další chtějí její signatáři předat zastupitelům 21.6.  
při veřejném zasedání MZ. Petiční archy podepsalo už na 3000 lidí. Nejproblematičtějšími 
oblastmi celého projektu jsou podle nich pietní charakter celého lesoparku, velké terénní 
úpravy, blízkost vodního zdroje, nutnost vykácení značného množství vzrostlých stromů, 
dopravní dostupnost a těsné sousedství v MŠ při dojezdu. 
 Vedení záměr se sjezdovkou dosud neprojednalo. MZ se bude možností výstavby 
lyžařského areálu zabývat v průběhu roku při projednávání změn územního plánu. 
 „V obecné rovině by sjezdovka ve městě mohla být, je tu mnoho lidí i sportovních 
klubů, které by mohly svah využívat, otázkou však zůstává umístění trati,“ uvedla pro ČTK 



místostarostka Hana Horynová. (Podnikatel Ábel má údajně jako náhradní variantu připraven 
svah za letním koupalištěm.) 
 
 
 
Automobilový design 
 

     
 
 Automobilový design (sedmý ročník výstavy Auto Moto Truck Design) byl zahájen 
21.6. ve Staré radnici. Pořadatelem je Josef Hrazdíra. Expozice motorových vozidel  
od profesionálů, amatérů i studentů uměleckých škol zaujme. Výstava bude v provozu  
do 3. července. 
 
„Ostaš“ v Č. Budějovicích 
 
 Lákavou příležitost koncertovat v Českých Budějovicích využila v červnu trutnovská 
hudební skupina Ostaš se známým Tomášem Katschnerem. „Zavolala nám manažerka turné 
skupiny Lucie a symfonického orchestru FOK, jestli bychom mohli zahrát v Českých 
Budějovicích na after party s Lucií po skončení koncertu,“ informoval o tom Katschner. 
„Bylo to velké překvapení, že si vybrali prostřednictvím internetu právě nás.“ Trutnovští 
muzikanti na jihu nezklamali – posluchače plně zaujali. 
 
Rostou … 
 
 Křemeňákem o váze 1,15 kg s kloboukem o průměru 30 cm se mohl 22.6. pochlubit 
Kamil Ondračka z Trutnova. 
 
Kostní dřeň (veř. sbírka) 
 
 Za tři měsíce se vybralo do pokladničky v lékárně Václava Herčíka na Krakonošově 
náměstí 3 800 Kč. Tak skončila veřejná sbírka organizovaná Nadací pro transplantaci kostní 
dřeně. Kostní dřeň může darovat každý zdravý člověk ve věku od 18  do 35 let. Odběr 
klasickým způsobem se provádí v celkové narkóze odsátím jehličkami přes kůži nebo přímo 
z krve jako při plasmaferéze.  
 
Ďyvadlo Neklid – New End 
 



 Kulturní program rockového klubu New End zpestřilo 26.6. svým představením 
Ďyvadlo Neklid z Voleti. „Obraz na sekeru,“ hodinová oddechovka, diváky zaujala. 
 Hudební klub New End podpořilo město Trutnov podporou 120 tisíc korun na nákup 
ozvučovaní techniky. Klub je zaměřen na pořádání koncertů a divadelních akcí. Slouží 
zároveň jako zkušebna trutnovským hudebním skupinám. 
 
Úspěšnost projektu Ubuku 
 
 Zakoupením antiquárních knih přispěli Trutnované na projekt vybudování střediska 
volnočasových aktivit v objektu fary Církve československé husitské v Úpické ulici. Celkem 
se podařilo získat 15 tisíc korun. „Rád bych poděkoval všem, kteří nás zakoupením knih 
podpořili, především pak pracovníkům prodejních míst v Trutnově – v knihovně města, 
v Informačním středisku, v Kafírně, v Čajovně a v gymnáziu. (Stejná akce se bude opakovat 
na podzim). Cílem akce je vytvořit integrované středisko zaměřené na mladé lidi. Ti tady 
najdou prostor ke vzájemnému setkávání, využití volného času i k navázání kontaktů. 
„Například vozíčkářům bude umožněno zapojit se do programů pořádaných středisky Sever 
nebo Shelter a naopak lidé z těchto sdružení mohou nalézt přátele mezi tělesně postiženými,“ 
uvedl farář Karel. 
 Nové středisko umožní i výstavní činnost, pořádání různých hudebních akcí, 
autorských čtení a podobně. 
 
Fotografie Jiřího Jahody 
 
 Výtvarná činnost fotografa Jiřího Jahody je v současné době zaměřená na dva rozsáhlé 
cykly – Silnice a Kanály. Jeho záběry nechávají volné pole divákově fantazii a 
obrazotvornosti – uvádí redaktor Krkonošských novin Aleš Vaníček. Jeho cesta (Jahodova) 
byla hodně ovlivněna technickými vymoženostmi digitálních přístrojů. 
 „Digitální fotografie mne tak trochu probudila. Často chodím fotit v noci, bloumám  
po městě a do dvou do tří hodin fotím projíždějící auta, nasvícené kanály, šipky na silnicích 
aj. S klasikou bych na takové náměty ani nenamířil, prostě by mne to vůbec nenapadlo. Navíc 
jsem nikdy neměl v oblibě technický proces vzniku jednotlivých snímků, což je nyní 
podstatně jednodušší a příjemnější,“ vysvětluje Jiří Jahoda. 
 Autorova díla jsou nyní vystavena v Národní muzeu fotografie v Jindřichově Hradci. 
Další výstava Jahodových prací je připravena v pražské galerii Chodovská tvrz. Expozice 
nazvaná Společná Evropa představí práce českých, německých a rakouských autorů. Jahoda 
tu vystaví 25 snímků velikosti A1. 
 Trutnovská veřejnost se bude moci seznámit s novými Jahodovými pracemi  
při výstavě v Galerii města Trutnova v únoru 2005. 
 
Rekonstrukce lékárny Na Horské 
 
 Pro rozsáhlou rekonstrukci lékárny Na Horské bude v červenci a v srpnu snížen 
komfort služeb. Pohotovostní služby bude zajišťovat pobočka této lékárny na poliklinice 
v Palackého ulici. 
 
Budoucí kruhový objezd a Autostylu 
 
 Finance na stavbu nového kruhového objezdu  (již sedmého) u Autostylu v Horské 
ulici zajistí město Trutnov v příštím roce jednak ze svého rozpočtu, jednak z grantu. 



 Nová kruhová křižovatka si vyžádá deseti milionů korun. Bude v místech Horské 
ulice, kde se vzájemně propojují komunikace od hotelu Horal, firem Autostyl, Texlen a hlavní 
tah na sídliště Zelená louka. 
 
Stanice technické kontroly 
 
 V areálu Autostylu se buduje stanice technické kontroly. Bude tu i možnost vyřizovat 
evidenci vozidel, vydávání řidičských průkazů. 
 
 Oslavu Slunovratu navečer 25.6. připravila skupina Tomáše Kočky a Pepy Lábuse 
v hudebním klubu New End. Po delší době se představí zase domácímu publiku kapela Pepy 
Lábuse. „Dlouho nebylo kde hrát. Trutnov je sice velké město, ale stálá hudební scéna 
chyběla. Teď to snad bude lepší a plánujeme dvě až tři vystoupení ročně,“ vysvětluje Pepa 
Lábus. 
 Zajímavostí jeho kapely je Dan Kahuda, který hraje na elektroakustickou niněru  
a na galicijské dudy. Kahuda nahradil v kapele Slávka Formana, který se odstěhoval do Litvy. 
Dalšími členy skupiny jsou baskytarista Tomáš Nýdrle, bubeník Michal Drašar a kytarista 
Jaromír Ticháček. 
 
Vzpomínková akce 27.6.1866 
 

     
 

     
 



     
 
 Klub vojenské historie Trutnov, Historická jednotka c.k. pěšího pluku č. 1 –  
„císaře F.J. I.“ uspořádal za podpory města Trutnova a Domu kultury Trutnov v sobotu  
26. června 2004 Tradiční vzpomínkovou akci u příležitosti tragických událostí v Trutnově  
a okolí dne 27.6.1866. 
 Jaký byl program na jednotlivých místech? 
Muzeum Podkrkonoší – 
V 9.00 sraz uniformovaných jednotek a hostů před budovou, v 10.00-prohlídka stálé muzejní 
expozice bitvy u Trutnova, v 10.45 nástup a odchod zúčastněných historických jednotek. 
Krakonošovo náměstí – 
V 10.00 promenádní koncert dechové hudby „Krakonoška“, v 11.00 pochod a představení 
jednotek, projev starosty Mgr. Ivana Adamce k historickému významu a tradicím, přesun 
jednotek k pamětní desce s datem 27.6.1866 (natírání černou barvou na znamení smutku), 
odchod k památníku gen. Gablenze na Šibeník. 
Vrch Šibeník (památník gen. Gablenze) – 
Ve 12.30 příchod a řazení jednotek, pietní akt a čestné salvy, oběd a kamarádské posezení 
historických jednotek, historické objekty na naučné stezce 1866, od 13.00 přístupný památník 
gen. Gablenze, Janská kaple. 
 
Projev starosty 
 
Slavnostní projev starosty Trutnova: 
„Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé, setkáváme se zde dnes u příležitosti  
138. výročí bitvy u Trutnova roku 1866, která bolestivou ranou zasáhla naše město a jeho 
malebné okolí. 
 Každým rokem si touto dobou, na konci měsíce června, připomínáme události, které 
z hlubin dávné minulosti promlouvají prostřednictvím zápisů v kronikách a mnoha pomníků 
rozesetých v našem okolí, do naší uspěchané současnosti. Dávno jsou zapomenuty osudy 
mnoha lidí, účastníků této, pro tehdejší obyvatele strašné války. Dávno pominula bitevní 
vřava a nářek umírajících, dávno oschly slzy zarmoucených pozůstalých. Stopy krve zahladil 
milosrdný čas a léta usilovné práce našich předků dala zapomenout těmto smutným 
událostem. Jen řady prostých hromadných hrobů v blízkém okolí města a honosné pomníky 
důstojníků na trutnovských výšinách nám dodneška připomínají tuto krátkou, leč krvavou 
válku. Válku poslední, která takto bezprostředně zasáhla do naší krajiny. Válku poslední, kdy 
bylo ještě hrdinstvím stát nekrytý proti nepříteli a nechat se zabít pro mocenské intriky 
panovníka a svoji macešskou vlast. 
 O tom, proč začala válka šestašedesátá, jak bývá lidově nazývána, kudy procházela 
početná vojska, aby se pak střetla v mnoha bojích, jak byla vyzbrojena a vycvičena, o tom již 
bylo řečeno a napsáno mnohé. Jak probíhaly boje v našem okolí, to nám názorně přibližuje 



naučná stezka, vedoucí od památné desky, zasazené v dlažbě tohoto náměstí na počest tehdy 
zatčených představitelů města, kolem monumentálního památníku podmaršálka Ludvíka 
Gablenze až na Jánský kopec se stejnojmennou kapličkou. Jánská kaple je do dnešní doby 
vlastně jediným bezprostředním svědkem konce mnoha mladých životů, vojáků obou 
bojujících stran. Její zdi a vnitřní vybavení na sobě dodnes nesou stopy po střelbě a v jejím 
okolí je soustředěno nejvíce pomníků. 
 V posledních letech se také různí historikové do hloubky zabývali 
vojenskopolitickými a ekonomickými předpoklady, ovlivňujícími průběh války. Byly 
zmíněny rozdíly mezi nízkými výdaji na armádu a její modernizaci v Rakousku, které dávalo 
přednost pověsti země vzdělanců a umělců a kde armáda byla vycvičena hlavně na vojenské 
přehlídky. Zatímco v Prusku, pověstném svojí tvrdou vojenskou výchovou založenou  
na bezmezné poslušnosti, se finance na výzkum a vývoj zbrojní techniky vždy našly. Ale 
nejenom technická převaha mohla být zárukou vítězství. Dalším důvodem, proč tato válka 
skončila pro Rakousko porážkou, byla zahraniční politika Pruska, ztělesněná osobu kancléře 
Otto von Bismarcka, převaha ve schopnosti ovlivnit sousední státy a použít je ve svých 
plánech. Přímí účastníci války vůbec netušili, že se na bojištích jen dokončilo a s končenou 
platností stvrdilo to, co bylo dávno předem rozhodnuto za dveřmi ministerských kabinetů. 
 Nechme však tehdejší politiku stranou a připomeňme si alespoň fakt, že v roce 1866  
se kromě armády Rakouska a Pruska střetly z dnešního pohledu dva odlišné způsoby myšlení 
a vedení války. Na straně Rakouska tradiční strategie zakotvená hluboko v minulosti, netečná 
ke změnám, zkostnatěle vyučovaná přestárlými důstojníky bez fantazie na vojenských 
akademiích, vycházející z aplikování tradičních dokonale nacvičených tahů za každé situace  
a doufající v to, že se vše vyřeší až v okamžiku boje. Na straně Pruska je to strategie založená 
na dokonalé a dalekosáhlé přípravě, vycházející z informací získaných od špionážních služeb 
a zakotvená v jistotě technické převahy výzbroje. Má zakalkulováno, kolik vojska přepraví 
vlakem, jak dlouho bude trvat průchod pohraničními průsmyky, jaké vlastnosti a charakter má 
nepřátelský velitel – od plukovníka až po náčelníka štábu. Je předem počítáno s přesností 
téměř až na hodiny, kam se která jednotka dostane, informace jsou předávány v té době 
moderním telegrafem, klade se důraz na rychlý postup za co nejmenších ztrát mimo hlavní  
a předem vybrané bojiště. Vše podle hesla „Rozděleně pochodovat, jednotně udeřit.“ 
Z pohledu pruského generálního štábu byla válka předem naplánována a promyšlena do všech 
detailů. Potvrzuje to mimo i skutečnost, že červencové příměří bylo uzavřeno neobvykle 
snadno a rychle. Prusko si bylo v této době velmi dobře vědomo hranic svých možností. 
Obtížné zásobování unavené vítězné armády by se mohlo stát předpokladem k porážce 
v případných dalších bojích hluboko ve vnitrozemí nepřítele. Obzvláště potom, co se jižní část 
rakouské armády dosud vázaná na italské frontě začala po drtivých vítězstvích nad Italy 
navracet zpět k Vídni. Je lépe hru ukončit, když vyhráváme, než hazardovat s nejistým 
výsledkem. Cílem války nebylo nepřítele zcela zničit za cenu vlastních, v takovém případě 
však vysokých ztrát, ale jen mu udělit jakési napomenutí. Válkou roku 1866 se měla pouze 
připravit snadná cesta k porážce Francie o pět let později, díky níž mohlo být nastoleno 
německé císařství a dovršeno tak sjednocení Německa jako takového. 
 Válka roku 1866 se stala první válkou v moderním smyslu, kdy o výsledku 
jednotlivých bitev rozhodovala technická převaha a o výsledku celé války naopak schopnost 
úspěšně vést politická jednání s okolními státy. 
 Dalším důležitým předpokladem vítězství bylo vybrání vhodné osobnosti do čela 
generálního štábu. Stal se jím v Prusku generál Helmuth von  Moltke, důstojník vyznačující 
se svým ofenzivním myšlením a fantazií. Vedl celou armádu podle dodržované organizační 
struktury, vtělené do klasického hesla „Rozděl a panuj.“ Velitele jednotlivých armádních 
celků si vybíral sám podle jejich schopností a zkušeností. Do jejich kompetencí teprve patřily 
jednotlivé armádní sbory se svými veliteli. Všichni měli pevně rozdělené kompetence a jeho 



plnou důvěru. Proto jako vrchní velitel bojujících armád měl sám dost času plánovat 
dopodrobna strategické přesuny a vybírat vhodné směry postupů, zatím co velitelé na nižších 
stupních už pouze řešili zadané úkoly a vydávali konkrétní rozkazy svým dalším podřízeným 
důstojníkům. Díky této struktuře a dále systému pravidelného předávání informací a kontroly 
jejich plnění měl Moltke vždy přehled, kde se jeho jednotlivé armády nacházejí, ačkoliv je 
nemohl vůbec vidět díky značným operačním vzdálenostem čítajícím až stovek kilometrů. 
Nestaral se o detaily, ale především koordinoval vzájemný postup útočících armád na území 
bezmála celých Čech. Kladl důraz na to, aby se v případě nesnází některé armády při jejím 
postupu o tom vždy včas dozvěděl a mohl vyslat na pomoc jiný nejbližší volný armádní sbor. 
 Jeho soupeřem byl rakouský polní zbrojmistr Ludvík Benedek, velitel severní armády 
z nešťastného rozkazu panovníka. Byl to typický rakouský voják, bezmezně oddaný trůnu  
a vlasti, jehož hlavním životním krédem byla rytířská čest a odvaha. Operativní myšlení  
a fantazie mu bohužel chyběly, rovněž vhodné vzdělání. Právě díky své odvaze dosáhl 
vysokého uznání, když u Solferina roku 1859 odmítl rozkaz ustoupit z prohrané bitvy  
a za cenu vysokých ztrát vlastních vojáků zdržoval postupující italské vojsko do doby, než  
se trosky vlastní armády stáhnou do bezpečí. Zachránil Rakousko před postupnou porážkou  
a císař František Josef I. mu byl za to velmi vděčný. Stal se pak jeho blízkým důvěrníkem. 
 Ale vraťme se zpátky do Čech. Benedek na vlastní žádost odešel do penze a v roce 
1866 byl panovníkem jmenován přes svůj odpor právě kvůli zmíněné důvěře. Benedek si byl 
však vědom svých schopností a nad úroveň myšlení velitele jednoho sboru se nedokázal 
povznést. Byl za horizontem svých sil a schopností. Dokázal dobře velet jen tak velkému 
vojsku, které viděl ze hřbetu svého koně. Byl přátelský k podřízeným a otcovský k prostým 
vojákům. Staral se o to, aby netrpěli nedostatkem, ač to měla na starosti skupina důstojníků  
na nižších velitelských postech. Myslel a jednal defenzivně. Zabíhal do detailů, ale celek mu 
unikal. Bezmezně důvěřoval své operační kanceláři, které ale nedodával včas potřebné 
rozkazy. Chyběl mu přehled o aktuálním vývoji bojové situace. Nemůžeme se pak vůbec 
divit, že si velitelé jednotlivých sborů pak dělali, co chtěli a nerespektovali neblahý vývoj  
na okolních bojištích. Všechny chyby v koordinaci velení a postupů tak musely nevyhnutelně 
směřovat k tragedii. A na tom už nic nemohlo změnit ani bojové nasazení a odhodlání 
prostých vojáků, ani lépe secvičené jezdectvo, natož pak dělostřelectvo s mistrně  zvládnutou 
obsluhou svých ne zrovna moderních kanonů. 
 Prusové neodpustili Trutnovu svou prohru. Město bylo od vojáků drancováno  
a zatíženo dávkami, které jen těžce plnilo. Někteří měšťané byli obviněni, že z domů  
a z kostelní věže stříleli na pruské vojáky a lili na ně z oken vřelý olej a vodu. Starosta  
a dalších 18 měšťanů bylo obviněno z napomáhání Rakušanům. Nakonec byli ztýráni, 
spoutáni a pěšky eskortováni do hlohovské pevnosti ve Slezsku. Podle tehdejších 
vymyšlených novinových zpráv, např. jeden z eskortovaných – hostinský od Bílého koně 
Antonín Stark prý zastřelil 16 mužů z pruské kapely. Eskortovaní měšťané se pak  
do Trutnova mohli vrátit až 15. září.  
Na památku dramatických událostí byl tehdy na náměstí vsazen kámen s jejich datem. 
Následná tradice, natírání kamene, byla po dlouhém přerušení opět obnovena, a tak si tyti 
události každoročně připomínáme natíráním číslic v červnu na černo a v září, při pořádání 
Dnů evropského dědictví, na bílo.“ 
 
Vzpomínková slavnost – 1866 
 
 Pietní akt a čestné salvy proběhly nato u památníku generála Gablenze. V odpoledních 
hodinách (po společném posezení příslušníků historických jednotek) zpřístupnili členové 
KVH objekt pomníku na Šibeníku a Jánské kaple. Její interiér doznal oproti loňské výstavě 
několik změn – přibylo čtyřliberní dělo s originální hlavní; ta byla odlita v roce 1873  



ve Vídni, a je to typ používaný v bitvě u Trutnova. Dalším přírůstkem je dobový raketomet. 
Dalšími novinkami v prostoru kaple je i zrekonstruovaná socha Krista a malovaná luneta. 
 Celou sobotu probíhal i Den opevnění na Trutnovsku. Tady mohli návštěvníci 
shlédnout pevnost Stachelberg, pěchotní srub T-S 63 v Libči, srub T-S 55 v Petřkovicích 
 a T-S 54 ve Lhotě. 
 
Den řemesel v MPT 

           
 

       
 
 Muzeum Podkrkonoší připravilo 26.2. Den řemesel. V prostorách muzea se představili 
košíkáři, perníkáři, krajkářky a šperkaři. Předváděla se tu i výroba ručního papíru a keramika, 
tkaní na dřevěném rámu, malování soustružených hraček. 
 
Vzpomínkový pochod trutnovským bojištěm 
 
 Vojenská akce byla připravena i na neděli 27.6., kdy vzpomínkový pochod 
trutnovským bojištěm uspořádali příslušníci Historické jednotky c.k. 16. praporu  polních 
myslivců. Trasa vedla z Krakonošova náměstí k Janské kapli, na Starý Rokytník a Rubínovice 
do Kocbeře na válečný hřbitov (jeho úpravy provádějí členové KVH). 
 I letos přijeli do Trutnova členové KVH z různých míst ČR, např. z Police n.M., 
z Jičína. Dva dokonce až z jižních Čech. 
 
 
 



„Plamínková jízda“ 
 
 Zábavné dopoledne 26.6. připravila pro trutnovské děti na parkovišti  
před supermarketem Kaufland  firma Transgas, dovozce zemního plynu do ČR. Některých her 
se mohli zúčastnit i rodiče – vědomostní soutěže, luštění velkých křížovek. Největší zájem 
dětí se soustředil na skákání v gumovém hradu a na cvičnou jízdu na trenažéru surfingu. 
 Po Trutnově navštíví „Plamínková jízda“ dalších devět měst v ČR. 
 
Chladný červen 
 
 Letošní červen, jeho poslední dny, připomíná spíše podzim. A přitopit si?  
U domácností s dálkovým vytápěním je to složitější. Otopné období začíná obecně 1. září  
a končí 31. května. Dodávky tepla se zahajují, když průměrná denní teplota venkovního 
vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod 13 stupňů ve dvou dnech po sobě následujících. 
Vytápění může začít, požádá-li o to větší část (2/3) zákazníků. Letní odstávku tepla má  
i Elektrárna Poříčí s 2000 odběrateli mezi Úpicí a Pecí p. Sn. Otopní sezóna pro ni skončila 
začátkem června. 
 
Trutnov na dobových pohlednicích 
 
 Také město Trutnov připravuje jako jiná města oživení své minulosti na dobových 
pohlednicích, zachycujících Trutnov na přelomu 19. a 20. století. Jde především o obrazovou 
publikaci s omezeným prostorem pro texty. Práci umožňují sbírky pohlednic, především Pavla 
Janaty. Úvodní text a texty k fotografiím – k pohlednicím zpracoval kronikář města Antonín 
Just. Publikace zachytí i integrované okolní obce. Na knihkupeckých pultech se kniha objeví 
už v listopadu. 
 
„Křížem krážem královskými věnnými městy“ 
 
 Putovní knížka „Křížem krážem královskými věnnými městy,“ která je za 20 Kč 
k dostání v městském informačním centru (i s odznakem) nabízí zajímavé výlety za historií  
i současností těchto měst. 
 
Mateřské centrum Karolínka 
 
 V červnu jsme si připomněli již tříleté působení Mateřského centra Karolínka  
se sídlem v MŠ Náchodská. MC je místo, kde se mohou maminky na mateřské dovolené 
setkávat a využívat vhodně volený a připravený celotýdenní program. Na celý příští měsíc ho 
otiskují Radniční listy. 
 V MCK mohou maminky užitečně strávit spolu s dětmi čas pro výměnu zkušeností, 
které pak usnadňují jejich pozdější nástup do MŠ. Všem maminkám je k dispozici laktační 
poradkyně a pro nastávající maminky možnost setkat se se službou duly, což je speciálně 
vyškolená žena, která jim poskytuje nejen nepřetržitou fyzickou a citovou oporu během 
porodu, ale podporuje je a informuje i během těhotenství a šestinedělí. 
 Rozšířením služeb je tu i prodej kvalitní dětské kosmetiky, kojeneckého nádobí, vaků 
a potřeb pro novorozence. 
 Nabízí se tu i prodej knih s pedagogickou a psychologickou tématikou, kurzy šití, 
prodej hraček, bazar oblečení, přednášky o stravování těch nejmenších. 



 Program v MC zpestřuje  výtvarná dílna, akce velikonoční a vánoční. Mateřské 
centrum KAROlínka provozuje občanské sdružení KARO (Klub Aktivních ROdin), 
nevýdělečná  dobrovolní organizace. 
 Pro maminky je ve středisku určen kavárenský koutek, děti mohou plně využívat 
velkou hernu s množstvím hraček. Nechybějí kočárky na spaní, lehátka pro kojence, židličky 
na krmení. Dětem se poskytuje bezplatně společná dopolední svačina. Je i možnost objednání 
oběda. (Jednatelkou MC KAROlínka je Kateřina Mužíková.) 
 
Matriční události v červnu 
 
 V červnu se v Trutnově narodilo 57 dětí, z toho 18 trutnovských (deset chlapců a osm 
děvčat). 
 V tomto období zemřelo ve městě 33 lidé, z toho 15 spoluobčanů (šest mužů a devět 
žen). 
 Sňatků bylo uzavřeno 37, z toho byly dva církevní – Církev čs. husitská a Svědci 
Jehovovi. Při životních jubileích navštívily členky komise pro občanské záležitosti  
12 spoluobčanů. 
 
Nezaměstnanost v červnu 
 
 Na trhu práce nenastala v červnu žádná výrazná změna – míra nezaměstnanosti  
na okrese Trutnov klesla na 8,68 % (pouze o 17/100 %). 
 Bez místa bylo 5 351 osob. V červnu se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 
483 občanů. Do zaměstnání nastoupilo 444 uchazečů. 
 Nejčastěji jsou bez místa dělníci (3 136) a občané se změněnou pracovní schopností 
(923). 
 Příspěvek v nezaměstnanosti vyplácel úřad 1 766 lidem, tj. asi 33 % z celkového počtu 
uchazečů o práci. Od počátku roku bylo na hmotném zabezpečení vyplaceno 39 milionů  
147 tisíc korun. 
 Trh práce je pro ženy stále tragičtější – na jedno volné místo připadá 64,3 uchazeček 
(u mužů 7,2). Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 73 uchazečů, do rekvalifikace 
zařazeno 73, odb. praxe byla zabezpečena pro 29 absolventů SŠ a VŠ. S příspěvkem úřadu 
práce vzniklo 64 nových prac. míst.  
 V Trutnově samém připadalo na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel 1 498 
nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti tu činila 8,97 %. 
 
  
 
 
  
 



 Kulturní nabídka na červenec a srpen 
 
Kulturní nabídka Radničních listů na prázdniny: 
Dům kultury: 
12.7.-27.8. Ratibořický mapový okruh. Výstava fotografií v kině Vesmír. 
4.7. Promenádní koncert Holmegaard music skole. Vystoupení dánské mládežnické dechové 
hudby a mažoretek ZUŠ Úpice na Krakonošově nám. 
9.7. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí  od 15,30 hodin. 
27.8. Opakování koncertu Krakonošky.  
29.8. Malý a velký železný pes. Soutěž – triatlon. Pořádá Hafoland a DK. 
 
Galerie města Trutnova: 
8.7.-28.8. Antonín Střížek: Obrazy (výstava býv. pedagoga AVU a autora opony ve Státní 
opeře v Praze). 
8.9.-7.10. Miloslav Lhotský: Obrazy – plastika – grafika – koláže. 
 
Ostatní pořadatelé. 
Do 19.9. Řády, vyznamenání a odznaky (ze sbírek Muzea Podkrkonoší) 
20.-22.8. Svět květin. 27. ročník výstavy ZO Českého zahrádkářského svazu Trutnov 2. 
 
Půjčovna a čítárna knih rozvoje ducha a zdraví DK v Klubu Na Nivách bude po celé 
prázdniny zavřena. 
 
Country club Bonanza: 
1.7. Jarní vánek. 8.7. Otroci (Hradec Králové). 15.7. Country band Bonanza (i 22.7.).  
29.7. Otroci (HK). 31.7. Deset let Country band Bonanza. 
 
New End Music restaurant: 
9.7. Kava Kava (anglický space tunk). 10.7. kantýna (Malé Svatoňovice) – rockotéka.  
16.7. Ad libitum (Hradec Králov) – funky party moderátora Rádia Černá hora Petra Ticháčka. 
17.7. Country zábava se skupinou Sopen (Hajnice). 23. a 24.7. Open party New End 2004 
(mezi jedenácti skupinami i Pepa Lábus). 30.7. D.J. Jaabraschka – DNB. 31.7. Heebies 
Jeebies (NA), Bukkake (TU) – rokkenrool-punková show. 
 
Úpravy Národního domu 
 
 Rekonstrukce Národního domu by se měla ukončit do září. Do té doby bude zavřena 
také restaurace. V provozu budou jen kanceláře DK. Do budovy se nyní musí vcházet zadem. 
Součástí oprav je i vybroušení parket ve velkém sále ND, aby tu mohly být na podzim, včas 
zahájeny taneční kurzy. 
 Rozsáhlá rekonstrukce je rozdělena do dvou částí. „Především bude úplně nový vstup. 
Původní schodiště se už rozpadalo a hrozilo jeho zborcení. A protože i sloupy a stříška nebyly 
v nejlepším stavu, na městě se rozhodli změnit celkovou podobu vchodu,“ uvedla ředitelka 
DK Zina Rýgrová.  
 Výměnu hlavního vstupu financuje městský úřad. Nové schodiště bude podle 
požadavků památkářů pískovcové a mělo být ve slohovém souladu s charakterem celého ND. 
Vchod musí také vyhovovat hledisku bezpečnosti přístupu z Národní ulice – z ND se bude 
vycházet pouze do stran. Také osvětlení vchodu bude nové, vhodnější. 



 Druhá část oprav ND je zaměřena na sociální zařízení v mezipatře a v přízemí. Vyžádá 
si to jedenapůlmilionový náklad – ze dvou třetin to hradí DK – zbytek město. Toalety budou 
úplně nové, provedeny budou i nové obklady i dlažba. 
 
Začínají houby 
 
 Dostatek vláhy, teplé dny a chladnější noci by mělo vytvářet podmínky pro růst hub. 
Už v červenci se začínají objevovat druhy obvyklé jinak v srpnu. Zatím převažují růžovky, 
žampiony, křemenáče a hřibovité houby. 
 
Výstava Jiřího Jahody ve Španělsku 
 
 Nabídku prezentovat své fotografické dílo dostal Jiří Jahoda ve Španělsku,  
v Královském paláci v Seville. Vernisáž jeho prací by měla být 27.7. Představují soubor  
30 velkoplošných fotografií z cyklů Silnice a Kanály. 
 
 Čas koupališť s opravdovými horky zatím ještě nepřišel – na rozdíl od loňského léta. 
Platí to i o trutnovské plovárně. 
 
Členové KŽM ve SRN 
 
 Spolek polní železnice v Glossenu ve SRN pozval už podruhé, jak i informuje 
v Radničních listech Josef Farský, k pracovní návštěvě členy trutnovského Klubu 
železničních modelářů. Sedm jeho členů se sem vydalo 4.7. na týden. Pomáhali tu při opravě 
kolejí tří a půl kilometru dlouhé polní železnice s rozchodem 600 milimetrů. V dnešní době 
slouží tato železnice pro oddechové příležitosti. 
 
 
Sjezd Lhot a Lehot 
 

     
 



     
 
 Organizací XXIV. sjezdu Lhot a Lehot  ve dnech 2. až 4. července byla letos pověřena 
trutnovská Lhota. Náročný program připravila dobře, i když počasí moc nepřálo – chladno  
a dešťové přeháňky. 
Pátek 2.7. Příjezd zástupců Lhot a Lehot, prezentace, ubytování 
 Hlavní podium – od 18 do 20 hodin Tendr, od 20 do 22 Přímá linka + Tomáš Linka, 
22-02 hodin diskotéka. 
 Vedlejší podium – 19 až 23 hodin Lokálka, 18 až 19 Divadlo Vratislava Barvy,  
20 až 24 hodin Taneční zábava – Fokus. 
 
Sobota 3.7. 
 Hlavní podium: 10-12 hodin schůze představitelů Lhot, 12-14 mažoretky + 
Krakonoška, průvod, 14-15 představování Lhot, 15-17 Lhota baví Lhotu, 17-21 Heebie 
Jeebies, D. Gondík a A. Háma – Hamleti, 21-23 Benjaming Band, 23-02 hodin Feever. 
 Vedlejší podium: 9-15 hodin soutěže, 15-17 Kocábka, 17-19 diskotéka,  
19-21 Lokálka, 21-23 Pěna, 23-01 diskotéka. 
 Restaurace Lhotanka: 18-19 Divadlo Vratislava Barvy, 20-24 taneční zábava-Fokus. 
 
Neděle 4.7. 
 Hlavní podium: 10.12 diskotéka, 12-14 Naturál. 
 
 Na setkání se dostavili zástupci ze čtyřiašedesáti Lhot a Lehot. Většina zúčastněných, 
jak uvedl jeden z hlavních místních pořadatelů Ivan Bartuněk, se těchto akcí účastní 
pravidelně stejně jako lidé z trutnovské Lhoty – ti byli loni na Slovensku, příští rok pojedou 
na Lhotky pod Ondřejníkem, jejichž zástupcům předali Trutnovští putovní zástavu. 
 Společná schůze za účasti trutnovského starosty Mgr. Ivana Adamce a radního  
MUDr. Jozefa Kochana byla živá. Přítomni byli i trutnovští kronikáři Antonín Just a Karel 
Hybner. 
 Veselý průvod zástupců jednotlivých Lhot oživilo i vtipné představování, nápisy 
transparentů, s vlastní muzikou. „Na přípravě sjezdu jsme pracovali téměř rok a půl. Založili 
jsme sdružení s dvanáctičlenným výkonným výborem, jehož členové odvedli velký kus práce. 
Velmi nám pomohlo i město Trutnov jak po finanční, tak i organizační stránce,“ zhodnotil 
setkání Lhot Ivan Bartuněk. 
 
Historie Lhoty 
 
 Záznam o historii Lhoty připravil pro pořadatele sjezdu Lhot kronikář Antonín Just. 
 Lhota (Welhota), hodinu cesty (asi 5 km) východně od Trutnova vzdálená obec 
v nadmořské výšce 424 m, s potokem vlévajícím se do řeky Úpy, rozložená při silnici  



na Chvaleč a Svatoňovice, se písemně připomíná už v 16. století. 
 Podle pověsti, kterou zaznamenal první trutnovský kronikář Simon Hűttel, spadají 
počátky obce k roku 1006, kdy ji založil pán Welhotský. Po něm dostala jméno. Pověst uvádí, 
že její zakladatel věnoval prvnímu kostelu v Trutnově stříbrný kalich a vybavení. Po smrti byl 
pohřben před hlavním oltářem v kostelní kryptě. 
 Historicky ověřené počátky Lhoty jsou doloženy v 16. století. Jako pustá ves se 
připomíná 10. května 1515 v kupní smlouvě, kterou prodali Adam, Mikoláš a Hynek 
Zilvárové z Pilníkova zámek Břečtejn s příslušenstvím polí, lesů, luk, potoků a rybníků. Mezi 
vesnicemi, které patřily zámku, byla uvedena i ves Lhota Pustá. 
 Ves Lhota na dvou místech své kroniky města Trutnova, zachycující období 1484-
1601 Simon Hűttel. Poprvé je zmíněna v listině z 31. ledna 1542, kterou král Ferdinand I. 
potvrzuje privilegia a svobody města Trutnova a jeho vybavení 50 lány v okolí, sahajících až 
ke Lhotě. 
 Druhá zmínka o Lhotě je z 5.11.1557, kdy se konalo úřední proměřování sporné 
hranice trutnovského panství mezi Lhotou, Bezděkovem a Markoušovicemi za bouřlivého 
jednání, dotýkajícího se svobod obyvatel Trutnova. Kryštof z Gendorfu vedl tenkrát přítomné 
trutnovské měšťany, purkmistra a radu k vykopané jámě, k jakémusi hrobu a nutil je do něho 
sestoupit, kleknout a složit mu přísahu věrnosti jako by oni byli jeho poddaní a ne svobodní 
lidé. Václav Herolt, výrobce sukna, to však jménem spoluobčanů odmítl se zdůrazněním, že 
Gendorf není jejich svrchovaným pánem, ale jen zástavním držitelem města. Proto budou 
trutnovští měšťané přísahat především králi a potom teprve jemu, a to ne poníženě vkleče, ale 
ve stoje. 
 V roce 1568 žilo ve Lhotě už delší dobu 17 rodin, jak dokládají jimi odváděné 
poplatky, dávky. Označení Welhota se vrací k českému pojmenování „ve Lhotě.“ Lhota 
označuje lhůtu, během které poddaný, který převzal kus lesní půdy k mýcení, byl osvobozen 
od dávek. Označení Lhota je odvozeno od dohody na smluvený pozemek, které přešlo 
následně na vzniklé osídlení. Označení vsi v nářečí „velhutivě“ navazuje na české „ve Lhotě.“ 
 Soupis poddaných v roce 1654 uvádí rovněž 17 rodin – děti do 12 let v něm nebyly 
uvedeny. Za ves Lhotu zodpovídal tehdy překvapivě teprve čtyřiadvacetiletý rychtář Hans 
Kaspar – jeho žena Eva měla 30, syn Hans 17 a dcera Marie 13 let. Pozornost budí poměrně 
nízký věk tehdejších obyvatel Lhoty – nejstaršímu muži tu bylo 44 let, nejstarší žena měla  
31 let. Povoláním to byli většinou zahradníci (majitelé polní zahrady), jeden z nich byl veden 
jako domkář – nevlastnil žádné pole. 
 V roce 1850 měla Lhota 524 obyvatel a na sedm desítek domů – chalup. V roce 1890 
se uvádělo 534 obyvatel v 79 obydlích. Byla tu dvoutřídní škola – fara a pošta byly 
v Trutnově. Ve Lhotě se připomíná v této době i ložisko kamenného uhlí, mlýn – dnešní 
náhon na místním potoku je pozůstatkem mlynářského zařízení a samota Peklo. 
 Údaje z roku 1900 mluví o obci se 78 domy a 518 obyvateli. Z nich bylo 20 majitelů 
pozemků, 10 se jich zabývalo obchodní a řemeslnou činností. Obec charakterizuje zemědělská 
výroba (obilniny, len, chov dobytka). Část obyvatel se zabývala ručním tkalcovstvím, část 
jich docházela za prací do fabrik v Poříčí. 
 Dvoutřídní školu postavenou v roce 1880 navštěvovalo v této době 113 dětí. Předtím 
chodily do Poříčí, kde je vyučoval ve svém domě Antonín Schreiber. Ze spolků se připomíná 
dobrovolný hasičský sbor, založený 1895 (v následujícím roce byla postavena cihlová 
hasičská zbrojnice). 
 K památným místům obce patří dnes už nevyužívaný hřbitov z počátku 20. století.  
Ve vstupním objektu se střechou se dvěma věžičkami se nacházela kaple v pravé části stavby. 
Staticky narušená musela být stržena. Někteří obyvatelé obce ještě pamatují mariánskou kapli 
poblíž mostu z 2. poloviny 19. století. Udržována byla do konce 50. let minulého století. 



V poslední době byla už v dezolátním stavu a sloužila jako skladiště. Stržena byla při regulaci 
potoka a stavbě nového mostu. 
 Adresář z roku 1930 uvádí ve Lhotě 433 obyvatel v 85 domech. Obecní úřad vedl 
Franz Jűptner. Pošta byla v Petřkovicích. Školu (vedl ji Max Kasper s učitelem Heinrichem 
Dorschnerem, učitelem náboženství byl farář Josef Scharf z Markoušovic) navštěvovalo  
80 dětí. V obci byla mechanická tkalcovna lnu a bavlny, výrobna kartáčů, krejčovská, 
ševcovská a truhlářská dílna, dále i prodejna tabáku. 
 Z dalších let bližších údaje chybí – kronika obce se v poválečných letech ztratila. 
Zachovala se jen hasičská z let 1895 – 1935. V trutnovském archivu nejsou ještě roztříděny  
a uspořádány materiály ze života obce nové doby. 
 Statistické údaje ze sčítání obyvatelstva a domů v obci vykázaly 534 obyvatel v roce 
1850, 517 obyvatel v 77 domech v roce 1869, 533 obyvatel v 78 domech v roce 1880,  
534 obyvatel v roce 1910, 430 obyvatel v 80 domech v roce 1950, 145 obyvatel ve 44 domech 
v roce 1978. 
 Od 1. ledna 1981 je Lhota trvalou součástí Trutnova, který má v roce 2003 32 tisíc 
obyvatel. Je jednou z jeho 19 částí. K 1. červenci 2003 tu žilo 159 osob. Nejstarší občankou 
byla Marie Hýgová (94 let), nejmladším občanem Maxim Krejčí, narozený 3.11.2002. 
 
Výstava Auto Moto Truck Design 
 
 I letos jako předloni proběhla v červnu v trutnovské Staré radnici Auto Moto Truck 
Design. Už po sedmé byl průvodcem po této expozici do 3.7. Josef Hrazdíra. Dosavadní 
ročníky takové výstavy se konaly ve vestibulu MěÚ – po jeho rekonstrukci zde už potřebné 
místo není. 
 Návštěvníci výstavu, kterou finančně podpořila i radnice, si mohli prohlédnout nejen 
návrhy aut, ale i motorek, nákladních vozidel, autobusů i traktorů. 
 
Ke sklizni brambor 
 
 Zatím co loňské klimatické podmínky (mimořádně teplé a suché léto) poznamenaly 
minusově sklizeň brambor, letos se jeví situace příznivěji. „Porosty brambor zatím vypadají 
pěkně. Plíseň se díky větrnému počasí prakticky nevyskytuje. Mandelince se ale naopak daří  
a museli jsme přistoupit k chemickému ošetření,“ uvádí předseda ZD Trutnov Volanov 6.7. 
 
Výstava Antonína Střížka v GMT 
 

     
 
 Obrazy malíře, kreslíře a grafika Antonína Střížka jsou letos v Galerii města Trutnova 
hlavní prázdninovou expozicí od 8. července. Expozice jeho díla bude přístupná až  



do 28. srpna. 
 Na vernisáži (výjimečně ve středu 7.7.) promluvil ředitel galerie Aleš Pražan. 
„Představit malířskou tvorbu Antonína Střížka je zdánlivě velice jednoduché,, v jeho obrazech 
nacházíme předměty, chcete-li motivy, s kterými se běžně potkáváme a často jim ani 
nevěnujeme pozornost, avšak autora nějakým způsobem zaujaly, jsou to např. boty, lodě, 
nádoby, květiny, ovoce na stole, les, ale i městská zákoutí a předměstí. Toto zdánlivě 
jednoduché téma má v obraze A. Střížka svou romantickou a především symbolickou 
hodnotu.“ 
 Antonín Střížek vystudoval v letech 1983 – 1988 AVU v Praze, od roku 1989 
uspořádal na sedm desítek samostatných výstav doma i v zahraničí. V letech 1997 – 2000 
vedl malířská ateliér na AVU v Praze. Již v roce 1986 se autor odhodlal k odvážnému 
rozhodnutí vytvářet realistické obrazy, nejprve inspirované romantickými obrazy  
G. Fridricha, později svérázným půvabem starých reklam a konečně běžnými motivy. Ať jsou 
to obrazy z fotografií nebo běžné předměty, se kterými se setkáváme. Buď jsou to boty, 
nádobí, květiny nebo vlaky a tramvaje v ulicích. Sám autor říká, že se ve své tvorbě nechce 
vracet do minulosti, jeho tvorba není návratem k civilním tématům Skupiny 42, ale ukazuje 
na to, jak se změnila přítomnost. Obrazy a kresby A. Střížka jsou použitými barvami vysoce 
expresivní, přitom v jakémsi protikladu pocitu, který navozují, ale i klidu a vědomí prožitého 
všedního dne. 
 Antonín Střížek vystavoval nejen v Praze, ale také v Moskvě, v Jižní Koreji,  
Mnichově, Amsterodamu, Vídni a v současnosti v Hamburku.“ 
 Výstavu, její zahájení, obohatilo vystoupení herečky Klicperova divadla v Hradci 
Králové sl. Elišky. Samozřejmě i účast autora. 
 
Trest za brutální přepadení 
 
 Jednatřicetiletý Václav Řehák z Trutnova byl 8.7. odsouzen Krajským soudem 
v Hradci Králové na 15 let. Za brutální vraždu z předloňského října a za loňské přepadení 
prodejny loveckých potřeb v Hradci Králové mu byl vyměřen nejpřísnější možný trest  
ve věznici se zvýšenou ostrahou. Řehák podle obžaloby přepadl v noci na 31. října 2002 
rodinu trutnovského podnikatele, který má na okraji Trutnova řeznictví a dům s rodinou také 
obývá. Brutálně přitom napadl tři starší lidi, z nichž osmdesátiletá žena na následky zranění 
zemřela. Z bytu majitelů řeznictví pak odnesl zlaté šperky a hotovost přes 400 tisíc korun. 
Rozhodnutím soudu má Řehák uhradit i způsobenou škodu – majitelé řeznictví by měli dostat 
přes půl milionu korun a 170 tisíc zdravotní pojišťovna. Dalších několik tisíc by měla dostat 
prodejna loveckých potřeb. 
 I když Řehák přepadení řeznictví popíral, soud mu věřit odmítl. Řada důkazů ho 
usvědčila. Proti rozsudku se Řehák odvolal k vrchnímu soudu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obscene Extreme 
 

     
 

         
 
 Ve dnech 9. a 10. července probíhal v přírodním areálu Bojiště hudební festival 
nejtvrdších metalových forem Obscene Extréme. Konal se tu už pošesté a sjelo se sem několik 
desítek kapel a přes dva a půl tisíce návštěvníků. „Přijíždějí sem lidé až z Litvy, Ruska, 
Španělska, ale i z USA. Stejně tak i kapely.  Letos jich tu máme šestnáct ze tří kontinentů,“ 
uvedl hlavní pořadatel Čurby.  Nejvíce z kapel překvapili Extréme Noise Terror z Velké 
Británie. 
 Hudební hlavní produkci předcházelo „intro show.“ Po dvou letech se na Bojišti zase 
objevila asijská kapela – byli to japonští Butcher ABC. Hudební maratón zakončila v neděli 
ve tři hodiny ráno česká grind core kapela Škoda 120. Festivalu přálo i počasí – smršť  
se Trutnovu vyhnula. 
 
Britská kapela Kava Kava 
 
 Po dvou letech opět přijela do Trutnova britská kapela Kava Kava – naposled v dubnu 
2002 na Dvoračce (v letech 1995, 96 a 98 i na trutnovském Open Air Music Festivalu).  
9.7. vystoupila s velkým ohlasem v klubu New End. 
 
 
 
 
 
 



Nový radar MP 
 

     
 
 Nezbytné školení s novým radarem (laserový měřič s digitálním fotoaparátem, který 
přesně zaznamenává datum, čas a místo) má v těchto dnech za sebou osm strážníků městské 
policie. Trutnov ke čtvrtým městem ve východních Čechách, které radar za 470 tisíc korun 
zakoupilo. 
 Zatím řidiče ve městě upozorňoval na rychlou jízdu radar s digitálním ukazatelem.  
Ten však sloužil spíše preventivně. 
 
Výstavba soc. zařízení (Humlův dvůr) 
 
 Naděje na rozestavění velkého komplexu sociálních služeb v prostorách bývalého 
Humlova dvora jsou reálné. Město očekává 27 milionovou dotaci ze Státního fondu rozvoje 
bydlení. Celkové náklady na výstavbu nového komplexu se budou pohybovat kolem  
80 milionů korun. (O tuto potřebnou akci usiluje město již několik let.) 
 
Dopravní nehoda u viaduktu v Horské 
 
 I když upozorňuje značka na přípustnou výši podjezdu viaduktu na Horské ulici, 
dochází k dopravním nehodám. Naposled 14.7., kdy řidič kamionu DAF s vyškovskou 
poznávací značkou podcenil výšku svého vozidla a narazil vrchní hranou přívěsu do železné 
konstrukce viaduktu. Naštěstí nebylo poškození velké.  
 
Osiřelé letní koupaliště 
 
 Počasí v první polovině července rozhodně neodpovídá představám zájemců  
o koupání. Trutnovské letní koupaliště zůstává za chladných a deštivých dnů zavřeno. 
 
Brožura Pece p. Sn. a Trutnova 
 
 Ve spolupráci Pece pod Sněžkou a Trutnova vznikla zajímavá – ve třech jazycích, 
v češtině, němčině a polštině – brožura s řadou barevných fotografií a informací o sportovních 
a kulturních možnostech obou těchto měst. Nabízí výletní trasy na Sněžku, k lesnímu hrádku 
Aichelburg, na Jelení louky, v Trutnově pak naučnou stezku Den bitvy u Trutnova 27.6.1866, 
městskou galerii, sbírky MP a Stachelberg. 



 Vydání této publikace umožnilo i přispění řady podnikatelských subjektů z oblasti 
cestovního ruchu. Rozsahem šestapadesátistránková brožura je zdarma k dostání 
v turistických informačních centrech. 
 
Motopárty v Pekle 16.7. 
 
 V polovině července se znovu sjeli milovníci motorek v autokempu Peklo, někteří až 
z Prahy a Brna. Letošní novinkou je freestyle motocross show. Při srazu nechybí různé 
soutěže s cenami. V programu je opět společná vyjížďka okolím, vystoupení trutnovských  
i vzdálených kapel, striptýz a soutěž Miss mokré tričko. Mezi letošními hosty nechyběl 
bývalý prezident ČR Václav Havel s manželkou – bylo to pro pořadatele velmi příjemné 
překvapení. 
 
Okrádání starých lidí podvodníky 
 
 Opakované případy okradení starých lidí různými podvodníky vedly policii k sepsání 
výzvy, vyzývající je k větší opatrnosti před podomními prodejci a falešnými výběrčími  
a řemeslníky, kteří se tak dostávají do bytu důvěřivých lidí a patřičně toho pak zneužívají. 
„Nedejte zlodějům šanci!“ 
 
Open Air Party klubu New End 
 
 První ročník Open Air Party music klubu New End byl zahájen 23.7. vystoupením 
poprockové kapely Mt. Říp – byla první z ohlášených dvaceti kapel. Nechyběla mezi nimi 
punkrocková rodinka ve skotských sukních Benjaming Band, folkrock známého trutnovského 
písničkáře Pepy Lábuse a jeho kapely, hamburská metalová skupina Helloween.  
 Festival bylo dobrou propagací klubu, který rozjel první sezónu. Původně se počítalo 
se dvěma pódii – nakonec zůstalo při jedné. Parkovací místa byla v blízkosti klubu, 
připravena byla i plocha pro stanování. V předprodeji byla vstupenka za 190, na místě  
za 220 Kč (lístek na sobotu 120 Kč). 
 
Zatopení části MěÚ 
 
 Prasklá vodovodní trubka způsobila zaplavení části budovy městského úřadu –  
na několik dnů muselo být uzavřeno oddělení evidence obyvatel i malý sál. „Etážka do baterie 
praskla v té části úřadu, kde probíhá rekonstrukce. Voda promáčela podlahu nad malým 
sálem, do výše tří centimetrů i samotný malý sál, částečně jeho předsálí a prostory oddělení 
evidence obyvatel,“ uvedl tajemník MěÚ Bc. Zdeněk Nýdrle. 
 Uniklou vodu pomohli odsát speciálními vysavači pracovníci úřadu, další následky 
odborní pracovníci firmy. 
 
Pravidla parkování 
 
 Rada města Trutnova vydala 26.7.2004 nové nařízení města č. 3/2004, které upravuje 
pravidla stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo 
jejich určených úsecích na území města Trutnova včetně způsobu placení sjednané ceny  
a způsobu prokazování jejího zaplacení. Nový předpis nabývá účinnosti 11. srpna 2004. 
 
 



Městská policie 
 
 Zátahy, které třikrát v červenci provedla v místních hospodách městská policie, 
vyzněly vcelku uspokojivě. Žádné závažné nařízení nalévání alkoholu mládeži nebylo 
porušeno. 
 Spolupráce MP s P ČR se v Trutnově osvědčuje – hodně přitom pomáhá sledování 
dění ve městě radarem. 
 
Klub seniorů 
 
 Mimořádně se sejdou členové trutnovského KS 28.7. ne v malém, ale velkém sále 
MěÚ (vinou závady na rozvodu vody byl malý sál vyplaven). 
 
 Krkonošské noviny z 30.7. informují čtenáře – motoristy o návrhu Josefa Bureše 
z Trutnova, jak zvýšit účinnost spalovacího motoru pomocí speciálního prstence v ojničním 
oku klikové hřídele. Pokud by se jeho nápad ujal v praxi, šlo by o netradiční průlom 
v dějinách novodobé techniky – zásadní změnu motoru. Trutnovský zlepšovatel nyní hledá 
odborníky, kteří by mu pomohli při realizaci jeho nápadu. 
 
Ceny benzinu 
 
 Nějaký výrazný cenový skok v návaznosti na rostoucí ceny ropy na Trutnovsku zatím 
nenastal – ceny benzinu se v podstatě nemění. Natural 95 se prodává v rozmezí 26,80 až 
27,50 koruny. Některé čerpací stanice zavedly víkendové ceny – zlevnění o 40 haléřů. 
 
Historický atlas Trutnova 
 
 V rámci projektu „Historický atlas měst České republiky“ vyšel koncem července  
Historický atlas Trutnova o formátu A3. Vydal ho Historický ústav Akademie věd ČR – 
autorský kolektiv je početný včetně trutnovských historiků a archivních pracovníků. Atlas 
vyšel ve spolupráci SOkA Trutnov, MPT s finanční podporou města. Prodejní cena je 478 Kč. 
 
Kvasarka tour 2004 
 
 Součástí programu skupiny nadšenců na koloběžkách Kvasarka tour 2004 je koncem 
července i Trutnov a jeho pivovar. Všichni jsou členy Sdružení přátel piva Adamov. 
S koloběžkou pro 5 osob z roku 1998 podnikají každý rok poznávací jízdy i do zahraničí. 
Letošní trasa měří 250 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pivofest 
 

     
 

     
 
 V sobotu 31. července proběhl na Krakonošově náměstí první ročník Pivofestu, pivní 
slavnost, kterou pod patronátem města uspořádalo sdružení Savage company. Účast byla 
rekordní – na tři tisíce zájemců. Nabízely se čtyři osvědčené značky pivovaru. Počasí přálo – 
bylo slunné. 
 Program Pivofestu byl bohatý – imitátor Václav Faltus, Richard Tesařík, Beatles, 
Abba revival, Jam and Bazaar. Děti zaujal dětský koutek, všechny mladé horolezecká stěna, 
závodní auto Jana Kopeckého. Dále řada soutěží pro jednotlivce i páry, např. pití tupláku  
a půllitru na čas či vzájemné napojení pivem. 
 Výtěžek z bohaté tomboly byl určen nadaci Podaná ruka, která se zabývá především 
dětskými úrazy s trvalými následky. Jednou z příčin jsou autonehody zaviněné řidičem  
pod vlivem alkoholu. „Vzhlédli jsme se v mnoha pivních slavnostech, které se u nás pořádají. 
Snažili jsme se ale udělat bohatší program a oslovit tak větší spektrum lidí. Také proto jsme 
tuto akci nazvali Pivofest. Prioritou je sice prezentace pivovarů, ale chceme poukázat  
i na něco jiného,“ řekl hlavní pořadatel Daniel Šafr. 
 Mezi hlavními výhrami v tombole byly zahraniční zájezdy, bezplatné autokurzy. Také 
svezení v závodním autě. Vydařená akce by se měla každoročně opakovat. 
 Výtěžek z letošní tomboly Pivofestu 5 300 Kč převzala 9.8. na trutnovské radnici 
ředitelka nadace, televizní hlasatelka Marie Tomsová. 
 
Matriční události 
 
 V červenci se v Trutnově narodilo 75 dětí, z toho 23 trutnovských (12 chlapců  



a 11 děvčat). V tomto období zemřelo v Trutnově 41 osob, z toho 21 našich spoluobčanů. 
Sňatků bylo uzavřeno 29. Při životních jubileích navštívily členky komise pro občanské 
záležitosti 29 spoluobčanů. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Poprvé po čtyřech měsících vzrostla v červenci míra nezaměstnanosti. Přísun 
absolventů škol je přibrzděn tím, že mnozí absolventi si chtějí užít prázdniny, někteří se chtějí 
ještě pokusit o přijetí na VŠ. Na trhu práce, i když většina volných míst je dělnických, stále 
platí, že větší šanci najít místo mají lidé se znalostí odborného řemesla. 
 K 31.7. bylo na okrese 5 468 uchazečů o zaměstnání s mírou nezaměstnanosti 8,87 %. 
Ve správním obvodu Trutnova 3 150 osob s 9,52 mírou nezaměstnanosti. Z celkového počtu 
to bylo 3 139 nezaměstnaných dělníků. Občanů se ZPS bylo 941 (17,2 %), žen 2 807,  
mužů 2 661. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1 819 uchazečům (33,3 % z jejich celkového 
počtu). Od počátku roku to bylo 45 211 tisíc Kč. 
 V Trutnově samém bylo k 31.7. 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel. 
Nezaměstnaných bylo 1 562 s mírou nezaměstnanosti 9,35 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Bezpečnostní situace 
 
 Rozhovor šéfredaktora Krkonošských novin Pavla Cajthamla s ředitelem trutnovské 
policie Ivanem Bílkem z 2.8. dává nahlédnout do situace bezpečnosti i v okrese za uplynulé 
pololetí. 
 Podobně jako město Trutnov opatřením digitálního radaru se snaží o modernizaci 
nejnovější technikou i Policie ČR mobilními radary. Nadměrná rychlost je jednou z hlavních 
příčin těžkých dopravních nehod. 
 Instalace papírových policistů na frekventovaných místech je jedním z dobrých 
opatření prevence. Za několik metrů za nimi pak může překvapit skutečný policista. 
 Zvýšení kontrola se musí zaměřit zvláště na požití alkoholu a nepříliš rychlou jízdu. 
Objasněnost trestných činů se oproti loňsku zlepšila o 5 % - vyřešit se podařily dvě velké 
série krádeží vloupáním. Počet vloupání do chat a rekreačních domků je stejný jako loni  
(361 s objasněností 28 %). 
 Potěšující je spolupráce veřejnosti s bezpečnostními orgány – míra lhostejnosti občanů 
klesá. Ve spolupráci s centrálními policejními složkami proběhly letos zatím tři protidrogové 
zásahy. 
 
Z provozu letního koupaliště 
 
 Zajímavou reportáž z trutnovského letního koupaliště z počátku srpna zveřejnila 
Barbora Peterová v Krkonošských novinách. 
 „Přestože se koupaliště otvírá v 9 hodin, už v 7,30 je v areálu rušno. Je třeba napustit 
brodítka, vodními luxy vyčistit bazény, připravit mincovníky a turnikety – jednou za dva dny 
se musí umýt věž od písku a nečistot. Tak začíná každý den. 
 Asi o dvanáct hodin později se děje něco podobného. Vypouští se brodítka, vynášejí se 
koše a uklízejí odpadky z trávy. O všechno se starají plavčíci a správce koupaliště. „Teplota 
vody se v obou bazénech pohybuje okolo 24 stupňů. V plaveckém je teplota vždy o něco nižší 
než v rekreačním. Hygienická kontrola sem chodí dvakrát týdně a ještě jsme neměli špatný 
výsledek,“ sdělil správce koupaliště Rostislav Toman. 
 Největším problémem, se kterým se setkávají plavčíci, je neukázněnost lidí. „Když 
někomu spadne míč nebo létající talíř mimo koupaliště, neobtěžuje se areál obejít a zátaras 
přeleze. Obyčejný drátěný plot na to není stavěný, a tak v něm neustále objevujeme díry  
a nestačíme ho spravovat,“ potvrdil jeden z plavčíků Jan Bergman. Pokud je někdo chycen  
při činu, může mu být udělena pokuta až 1 500 Kč. 
 Dalším nešvarem jsou odpadky v trávě. Také na dětském hřišti se válejí nedopalky 
cigaret a papírové tácky. „Snažíme se držet směrnic a proto lidi neustále napomínáme. 
Nejčastěji za skoky po hlavě nebo nesprávnou jízdu na tobogánu,“ dodal Bergman. 
 Nejen počasí, ale i výpadek proudu může ochromit provoz koupaliště. Asi pět hodin 
byl nedávno areál bez elektřiny. „Většina atrakcí je poháněna elektrickým proudem. Na chvíli 
jsme se dokonce museli vrátit ke klasickému tahání lístků u pokladny,“ uvedl správce. 
 A co vadí na koupališti lidem bydlícím poblíž? „Hudbu z diskotéky skoro neslyšíme. 
Více mi vadí, že před panelákem parkují cizí lidé. Pro samá cizí auta nemáme kde 
zaparkovat,“ vyjádřil se oslovený Václav Maršík. 
 Většinu obyvatel diskotéková muzika neobtěžuje, i když najdou se výjimky. „Ruší mě 
nejen diskotéka, ale i celodenně puštěné rádio,“ postěžovala si Eva Havelková. 
S nespokojeností se setkávají i v nedalekém hotelu Patria. „Hosté si stěžují na noční hluk. 
Všichni, kteří měli pokoj směrem ke koupališti, chtěli přemístit,“ potvrdila recepční hotelu 
Martina Kulíková. Provoz diskotéky ovšem nespadá pod správu koupaliště, nýbrž  
pod provozovatele občerstvení v areálu. Plavčíci zajišťují pouze bezpečnostní dohled.“ 



 Ještě několik řádků k historii bazénu. S výstavbou původního plaveckého bazénu  
a celého komplexu se začalo v srpnu 1932. V zimě byla ještě nedokončená plovárna využita 
jako veřejné kluziště s osvětlením. Počátkem 80. let bylo koupaliště definitivně uzavřeno, 
protože už nevyhovovalo hygienickým normám. Až do roku 1999 pak v Trutnově chybělo. 
Nový projekt současného koupaliště počítá ještě s druhou etapou výstavby včetně 
skokanského bazénu. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Snížení nezaměstnanosti novým výpočtem výpočtu, jak to požaduje EU, nebude mít 
větší statistický dopad – odlišnost o půl až jedno procento. Mezi nezaměstnané se nebudou 
počítat ti lidé, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce, a to i přesto, že jsou vedeni 
v registru úřadu práce. Nezaměstnanost se také začne vypočítávat z většího počtu práce 
schopných lidí, tedy včetně cizinců pracujících u nás. 
 Se samotným trhem práce však administrativní změna podle ředitele ÚP ing. Šmída, 
nic neprovede. ÚP bude stále vycházet z tradičních výpočtů, ze kterých se dá sledovat 
nezaměstnanost uvnitř okresu lépe. 
 
Klub vozíčkářů 
 
 V městském informačním centru nabízí Klub vozíčkářů malý kapesní kalendář 2005 
s dvanácti pohledy perníků, které doma vyrábějí manželé Ročkovi (Jan Roček je jednatelem 
KV). V budoucnu pomýšlí Klub vozíčkářů i s vydáváním pohlednic, které by vycházely 
z domácké práce vozíčkářů. 
 
Stavební úpravy v nemocnici 
 
 Trutnovská nemocnice prochází v posledních letech velkými stavebními úpravami. 
Poslední akce – podle sdělení ředitele SON MUDr. Limburského – si vyžádala půl milionu. 
Původní záměr opravit jen nefungující část kanalizace u staré budovy v Gorkého ulici se 
ukázal jako nereálný. Kanalizační potrubí bylo propadlé pod značnou částí budovy – bylo 
tedy třeba rozsáhlejší rekonstrukce. 
 V letošním roce by měla být dokončena oprava chirurgické části a oddělení ARO, na 
podzim oprava terasy ve staré budově. Dokončit zbývá i jednotku intenzivní péče na dětském 
oddělení. 
 Příští rok – podle finančních možností – by se mělo pokračovat s renovací 
rentgenového oddělení, kde jsou ve špatném stavu inženýrské sítě. Zbývá dokončit i část 
budovy při Gorkého ulici – fasády a výměna oken. 
 V celém areálu nemocnice neprošla rekonstrukcí ještě budova biochemie a interních 
oborů. Zlepšení vyžadují ještě příjezdové komunikace. 
 Novinkou, kterou nemocnice nabízí privátním lékařům i odborným ambulancím je 
svážení laboratorních materiálů. Lékaři si mohou výsledky vyšetření zjistit přes počítač. Ani 
v letní sezóně se nemocnice nevyprazdňuje – nejvíce pacientů je na chirurgii a interně. 
 
Turistické informační centrum 
 
 Zvýšený zájem turistů se odráží v činnosti informačního centra. Letošní sezóna je 
z dosavadních nejúspěšnější. Vyhledávány jsou tu především informační materiály o městě. 
K propagaci města hodně přispěla účast na veletrzích cestovního ruchu i vstup ČR do EU. 
Hodně sem přichází návštěvníků z ciziny – hlavně Holanďanů, Němců i Poláků. 



 Nově vydaná mapa Trutnova v měřítku 1:10 000, na níž je zvýrazněno deset členů 
Sdružení pro turistické informační centrum, je k dispozici zdarma v IC. Mapa nabízí  
mj. cyklotrasy, naučné stezky, historická bojiště a památky. 
 
Trabantisté 
 
 Jízda 150 trabantů do Trutnova 14. srpna – dlouhatánská kolona těchto malých vozů – 
vyvolala pozornost obyvatel. Tři a půl metru dlouhé a jeden a půl metru široké vozidlo stále 
ještě patří k provozu našich silnic. Majiteli trabantů jsou především mladí, kteří si auto 
mnohdy upraví podle svých představ – různé tuningové úpravy, luxusní vybavení. 
 Letošní sraz těchto aut s východoněmeckého Zwickau (již 3. ročník) začal v Jívce. 
 
Country club Bonanza 
 
 Velký folkový rachot (malý festival šesti skupin) se uskutečnil 14.8. před trutnovským 
Country clubem Bonanza. O zájemce nouze nebyla – přišlo jich na 250. Vystoupila tu kapela 
Kocábka, Duha, Pěna, Silmaril, Holland Expres a samozřejmě Country band Bonanza. 
 
Hotel Bohemia 
 
 Hotel Bohemia v Palackého ulici stále nemá nového majitele. Je za deset milionů 
korun na prodej od února. Dosavadní pronájem hotelu se neosvědčil – vystřídalo se tu několik 
provozovatelů vcelku neúspěšně z jejich strany i návštěvníků. Objekt tu mohl být využíván 
spíše jako ubytovací zařízení nebo pro kancelářský provoz. Nedostatkem je chybějící 
parkoviště. 
 Zatím co situaci kolem nejstaršího hotelu Varšava na náměstí s už podařilo vyřešit 
(kanceláře, obchody), Bohemia na své vyřešení musí stále čekat. 
 
Seriál Náměstíčko 
 
 Původní desetidílný seriál Náměstíčko, který se částečně natáčel i v Trutnově, bude 
Česká televize vysílat na podzim. Děj osmého dílu se natáčel v Moby Dicku a před budovou 
Nové radnice. Televize natáčela v Trutnově po tři dny – hlavně zimní záběry. 
 
Bude horko? 
 
 Druhá polovina srpna by měla být už teplejší – sloupec teploměru by se měl vyšplhat 
k 30 stupňům. 
 
Obnova Dračí uličky 
 
 Obnova Dračí uličky romanticky oživí bájnou minulost Trutnova. Asi stometrová 
ulička se táhne pod hradbami na východní straně města směrem k bývalé Dolní bráně  
ve Slezské ulici. Ještě na počátku 80. let spojovala Dračí ulička Slezskou a Vodní ulici  
za kinem. Město vyčlenilo na obnovu historické Dračí uličky milion korun. (Dokončení akce 
koncem roku.) 
 Vstup do obnovené uličky by měl být naproti budově Všeobecné zdravotní 
pojišťovny. Obnovené místo doplní lavičky, osvětlení i plastika  draka. 
 



 Po chladném červenci se oteplilo a návštěvnost trutnovského letního koupaliště  
se podstatně zvýšila. „Za první polovinu srpna přišlo více lidí než v průběhu celého minulého 
měsíce,“ uvedl Tomáš Břeň, ředitel tělovýchovných a sportovních zařízení a předseda TJ 
Loko. „Provoz máme naplánovaný do 5. září, pak se rozhodneme podle počasí.“ 
 
Přístřešky autobusového nádraží 
 
 Do konce srpna mají být nad lavičkami autobusového nádraží instalovány skleněné 
přístřešky, aby ochránily lidi čekající na dopravní linky před deštěm. Na úpravách se podílí 
město Trutnov asi 400 tisíci a ateliér Atip asi 50 tisíci korun. „Je to nadstandard toho 
původního projektu, takže samozřejmě platí větší část město.“ 
 Moderní autobusové nástupiště patří k nejlepším v kraji. Nedostatkem se ukázalo, že 
na lavičky u skleněné svislé stěny částečně pršelo – stěna nedosahuje až těsně pod střechu  
a mezerou za větru pak na nástupiště pršelo. 
 Všem rozmarům počasí může být odzvoněno až stavbou odbavovací budovy. 
 
Odešel Josef Typlt 
 
 Městská dechová hudba Krakonoška osiřela – po delší těžké nemoci odešel navždy její 
dlouholetý zakládající hráč na klarinet a saxofon a kapelník Josef Typlt. Dožil se 73 let. 
Poslední rozloučení s ním proběhlo 19.8. v obřadní síni hřbitova. 
 
Čistota města – TS 
 
 Trutnov je poměrně čisté město. Je to především zásluha Technických služeb  
Trutnov, které denně zajišťují úklid veřejných společných prostranství. 
 Jejich činnost zahrnuje nejen vyvážení odpadkových košů a čištění městských 
komunikací a chodníků, ale např. i mytí nadchodu přes ulici Na Struze a autobusových 
zastávek – těch je ve městě na 70. Na některé, zvláště na ty v okrajové části města, lepí tmavé 
samolepky. Je to ochrana ptáků, kteří si za letu nevšimnou velké skleněné plochy a narazí  
do ní. Proto se polepením narušuje a šetří tak jejich životy. 
 Pracovníci TS se podílejí i na pravidelném čištění křížů, pomníků a kapliček 
připomínajících válku 1866 – je jich na sto. Starají se i o kašnu Krakonošova náměstí  
a o fontány kruhových objezdů. K mytí se používá citlivě voda se saponátem a tlaková 
pistole. 
 K běžným činnostem TS patří i odstraňování plakátů a reklam ze zastávek, které tu 
jsou přes zákaz nalepovány. Jedna z nich v Babí u pevnosti Stachelberg dokonce „posloužila“ 
jako popelnice odpadu. 
 
Humanitární akce 
 
 Zakoupením dřevěného kolečka za 20 Kč mohli občané přispět na projekt humanitární 
asociace Taria nazvaný Lesní domov dětem. Akci zajišťovalo pět studentů v tričkách s logem 
sdružení a písemným osvědčením. Lesní domov bude určen pro výchovně-vzdělávací pobyty 
mládeže z dětských domovů. 
 
 
 
 



Výstava Svět květin, výstava hasičské techniky 
 

              
 
 Výstavu Svět květin v Trutnově ve dnech 20.-22. srpna v Horním Starém Městě – 
škola a hřiště připravila ZO Českého zahrádkářského svazu Trutnov ve spolupráci s dalšími 
zájmovými organizacemi. 
 Sedmadvacátý ročník výstavy nabídl návštěvníkům široký sortiment květin i různých 
výrobků a zahradnických potřeb. Hlavní expozice výstavy tvořily mečíky, jiřiny, růže a 
fuchsie, kaktusy a sukulenty, bonsaje, skalničky a jehličnany, pokojové květiny, citrusy, 
okrasné ptactvo, expozici rybářů a včelařů. Občerstvení a bohatý kulturní program byl plně 
zajištěn.  
 Výstava byla otevřena první dva dny od 8 do 18 hodin, poslední den od 8 do 16 hodin. 
Součástí výstavy byla samostatná výstava soudobé a historické hasičské techniky v areálu 
blízké hasičské zbrojnice. Připravilo ji Sdružení dobrovolných hasičů H. St. Město. Byla už 
třináctá. 
 Prohlídka výstav a prohlídka zahrádkové osady včetně výkladu průvodce vyžaduje  
asi čtyři hodiny. 
 
Klub vozíčkářů 
 
 Navštívit středisko Klubu vozíčkářů přijeli 20. srpna čelní kulturní činitelé – Jitka 
Molavcová, Michal Prokop, Alfréd Strejček a další. Protože Klub vozíčkářů nedisponuje 
finančními prostředky, snaží se jim revanšovat drobnými dárky, které vytvořili manželé 
Ročkovi. 
 
Výstava Svět květin 
 
 Ještě několik údajů k výstavě Svět květin, kterou navštívilo na 6 000 hostů. Akci 
nepřálo jedině počasí – chladný déšť. Zájemci sem přijeli z celé republiky. Zajímavou 
novinkou výstavy byla účast léčitele Pavla Váni. 
 Všechny expozice upoutaly. „Jako obvykle pěstitelé přivezli barevnou plejádu toho 
nejlepšího, co se jim v letošním nepříznivém počasí podařilo vypěstovat,“ zdůraznil předseda 
ZO ČZS Miloslav Kotas. Ocenění za nejlepší růže získal Jaroslav Topinka z Jaroměře,  



za nejhezčí expozici bonsají Jiří Trousil z Pardubic. Celkové prvenství za mečíky získala 
Libuše Jampílková z Jičína, úplně nejkrásnější mečík vypěstoval Pavel Kabrda z Trutnova – 
nazval jej Bolšaja medvedica. 
 
Open Air Music Festival 
 

     
 

     
 

     
 
 Open Air Music Festival Trutnov, 17. léto východočeského Woodstocku 1987-2004, 
byl věnován Karlu Krylovi. Motto: „Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí, pokoře pro radost, 
pokoře bez područí, děkuji za trýzeň jež zdokonalí díla, za to, že miluji, byť strach mi srdce 
svírá… Děkuji.“ Festival probíhal ve dnech 20.-22.8. v areálu Na Bojišti. Program byl už 
tradičně bohatý s mezinárodní účastí a probíhal na několika scénách a místech. Byla to hlavní 
scéna :“Main Stage,“ vedlejší scéna „Sekond club Stage,“ malá scéna „Krušovice Live music 
pub,“ alternativní a meditativní scéna „In Hare Krischna camp.“ Klidovou zónu zaplnila 
Peace Village s indiánským táborem, stany, občerstvením. 



 Zajímavou reportáž z festivalu zveřejnili 21.8. novináři Mladé Fronty Dnes Ivan 
Truhlička a Jan Hrudka. 
 „V roce 1987 sotva kdo mohl tušit, že z koncertu několika undergroundových skupin, 
které rozehnala komunistická policie, jednou bude jeden z největších rockových festivalů 
v zemi. 
 Rockový Open Air Music Festival v Trutnově, jemuž se od počátku přezdívá 
„východočeský Woodstock,“ je fenomén. I když se maratón kapel rozjel včera odpoledne, už 
ve čtvrtek v podvečer byl areál slušně zaplněn. A to se hlavní nápor návštěvníků čekal až 
včera odpoledne. 
 Znát to bylo zejména na silnicích. Směrem do Trutnova se stopaři počítali na desítky, 
další fanoušci rockové skupiny zaplnili vlaky. „Holky, vy jedete určitě do Trutnova,“ „Jé, jak 
jste to poznal? To je na nás tak vidět?“ bezpočet podobných dialogů bylo ve čtvrtek slyšet  
na nádraží v Hradci Králové, odkud vyrážel jeden z vlaků do podkrkonošského města. 
 „Festival je jednou z největších akcí ve městě, která mu dělá reklamu doma  
i v zahraničí. Z tohoto pohledu každoroční konání festivalu samozřejmě vítáme. Na druhé 
straně, když do třicetitisícového města přijedou na víkend další tisíce lidí, musí se to odrazit 
ve větších nárocích na zajištění pořádku ve městě a v řešení mnoha dalších věcí, kterými se  
za běžných okolností vůbec nemusíme zabývat,“ říká trutnovský místostarosta Tomáš 
Hendrych. 
 Je to Havlův festival. Pořadatelé festivalu s jeho názorem souhlasí. „Nevím  
o trutnovské akci, která by byla u nás i v cizině nejproslulejší,“ říká zakladatel festivalu 
Martin Věchet, který se před lety na své usedlosti ve Volanově u Trutnova pokusil 
zorganizovat koncert několika rockových kapel. Záměr však zmařila státní bezpečnost, která 
vesnici neprodyšně uzavřela. Návštěvníky vykázala a organizátory pozatýkala. Připravenou 
aparaturu pak schoval na své nedaleké venkovské usedlosti Václav Havel. 
 Ten rád navštěvuje přehlídku dosud a i jeho jméno jí dodalo proslulosti. Když loni 
hrála v Trutnově legenda skutečného Woodstocku britští Ten Year After, věděli, že jsou  
na jeho české obdobě. „Věděli jsme, že festival navštěvuje Václav Havel a organizátoři nám 
říkali, že festival má dlouhou historii. Lidé, kteří pořádali první ročník, prý za to šli dokonce 
do vězení,“ říkal šéf kapely Leo Lyons.  
 Hendrych říká, že organizace festivalu se rok od roku zlepšuje. Před deseti lety prý 
přímo v areálu nebylo k sehnání téměř nic a většina účastníků chodila nakupovat do města. 
Dnes jsou služby zvnitř areálu na takové úrovni, že návštěvníci do města vůbec chodit 
nemusí. „Zpočátku se stávalo, že nám restauratéři a obchodníci volali, že jim návštěvníci 
festivalu vykoupili všechny zásoby, ať s tím něco uděláme. To už se také zásadně změnilo. 
Místní podnikatelé se umí nezvykle velkému přílivu lidí přizpůsobit,“ říká místostarosta. 
 Trutnovští obchodníci a restauratéři jsou spokojeni. „Na festival si nemůžu stěžovat. 
Celý víkend mám plno a prodám minimálně dvojnásobek jídla a pití než obvykle. Devadesát 
procent hostů se chová slušně. Občas se nějaká výjimka vyskytne, ale to platí pro každou větší 
skupinu lidí,“ říká Vladimír Tomm, provozovatel restaurace Na Pražské, kolem které prochází 
většina diváků směřujících z přírodního amfiteátru Na Bojišti, kde se festival koná, do centra 
města. 
 I když podle organizátorů trutnovská radnice festival finančně nepodporuje, plní roli 
jakéhosi koordinátora mezi pořadateli, Technickými službami, Českými drahami, státní  
a městskou policií. V minulosti městští strážníci uzavírali některé ulice v bezprostředním 
okolí amfiteátru, aby zabránili divokému odstavování aut a stanování, které místní 
obyvatelstvo obtěžovalo. 
 „Hodně nám pomáhá monitorovací systém, jeho kamery jsou na celé trase od nádraží 
před centrum až do amfiteátru. Pokud by se začalo v ulicích něco dít, během chvíle jsme  



na místě, ale nevzpomínám si, že by v posledních letech k nějakému většímu problému 
došlo,“ říká šéf trutnovských strážníků Karel Povr. 
 Radnice má rovněž odhodu s pořadateli, že v nočních hodinách o něco sníží výkon 
zvukové aparatury. „V minulosti byl hluk mnohem větší. Teď o festivalu skoro nevíme,“ 
potvrdil obyvatel jednoho z domů nedaleko amfiteátru Martin Roubík. 
 A jak vidí atmosféru ve městě návštěvníci festivalu?  Postoj místních lidí i podnikatelů 
se k nám zlepšil, ale ideální to stále není, Před chvílí jsem byl svědkem toho, jak se číšník 
v restauraci nevybíravě osopil na návštěvníky festivalu. Na druhou stranu se nelze divit, když 
se někomu z místních nelíbí, že jim před domem v noci huláká nebo se jim tam válejí opilci. 
Chce to ohleduplnost a toleranci z obou stran,“ říkal včera Lukáš Bouzek, který na trutnovský 
festival přijel už pošesté z více než tři sta kilometrů vzdálených Klatov. 
 
 Bývalý prezident Václav Havel strávil v sobotu 21.8. na festivalu dvě a půl hodiny. 
Karel Kryl byl podle něho neodmyslitelnou součástí odporu proti komunistickému režimu. 
„Zápas o slušnost nikdy neskončí, protože slušnost je vždycky v nevýhodě. Přeji si, aby  
i nadále tento zápas provázela svobodná hudba na setkáních svobodomyslné mládeže,“ řekl 
Václav Havel divákům. 
 Hlavní hvězdou páteční noci (20.8.) byla britská legenda Motorhead. Na festivalu 
mělo vystoupit na 130 kapel a posluchači uslyší ostré metalismy i zadumané písničkáře, 
reggae nebo punk. 
 
 Jaký byl program Open Air Music Festivalu v pátek 20.8. na hlavní scéně, který trval 
od 13 do 04,00 hodin? Zahájení festivalu Dumping Drums, Hush, Našrot, Vypsaná Fixa, 
Chorchester, Southpaw, Mango Molas, Gulo Čar, Persiana Jones, MIG 21, Sunshine,  Esmeg, 
Motöhard, The Boom Beatles revival Band a Symphonic Orchestra, Luna Lounge. 
 Program 21. srpna zahrnovat od 9,20 do 3,30 hodin: Ranní violonkvarteto Čellisti, 
Prohrála v kartách, FruFru, Open Air bohoslužba, James Harries, Veselá bída a Jiří „Peca“ 
Pecha, Nahoru po schodišti dolů band, Dáša Vokatá, Magor, Čuňas a host, Znouzectnost, 
Pepa Nos, Jan Kryl, Ready Kirken, Šumsvistu, Pavol Hammel a Prúdy,  Hudba Praha, 
Tatabojs, The Dhol Foundation. 
 Program v neděli 22. srpna od 9,00 do 13,30 zahrnoval: Boron, Suffer, E!E, Apple 
Juice, Blackfire, Karel Plíhal, Tleskač, Traband, 1000 C, Chiki liki tu-a, Ivan Hlas a Růžový 
Brejle, Vlasta Redl a Každý den jinak, Ulice, Kollerband, Panteon Rococó, Pavel Fajtl a Úlet 
bubeníků – dál flétnování, bubnování, harmoniky, chrastítka, píšťalky a další šamanské 
nástroje – až do úplného zničení a vyléčení. 
 Obsáhlý vydaný katalog nabízel i barevnou místopisnou mapku místa konání festivalu. 
Redakční rada: Geronimo alias Bostonský kladivo. Black El Warrior, Tomáš Pilíř Rypan. 
Redakce: Kacíř a spol. Krakonošovo náměstí. Neoznačená fota archiv Geronima. Kresby: 
Pavel Reisenauer.  
 
 Jedenáct přestupků proti veřejnému pořádku, dvě drobné krádeže v obchodech  
a poškození zrcátek u zaparkovaných aut řešili policisté v souvislosti s festivalem. Zjistili také 
osm řidičů pod vlivem alkoholu z řad účastníků. K nějaké mimořádné události či 
k závažnému narušení veřejného pořádku nedošlo. Nebyl ani zaznamenán zvýšený nápad 
trestné činnosti. Na veřejný pořádek a bezpečnost a plynulost silničního provozu dohlíželo 
několik desítek příslušníků trutnovského oddělení P ČR, desítky členů policejní správy  
Vč kraje a strážníci trutnovské městské policie. K monitorování dopravní a bezpečnostní 
situace (v Trutnově současně probíhala výstava Svět květin) byl nasazen i policejní vrtulník. 
(Podle sdělení policejního mluvčího Petra Kopeckého.) 
 



21. srpna 1968 
 
 I když uběhlo od osudného srpna 1968 už 38 let, okupace socialistického 
Československa a tehdejší spontánní protest Trutnovanů  neupadly v zapomenutí. Vojenská 
technika se od ranních hodin 21. srpna hrnula do Trutnova – Polskou ulicí už za ranní tmy. 
Přes Trutnov směřovaly na Prahu. Po tankových útvarech následovaly kolony aut  
a doprovodných vozidel s polskými a sovětskými vojáky. 
 Nejpamátnější událostí srpnových dnů bylo stržení sovětského tanku z památníku  
před ONV. Byl přemístěn k podjezdu v Horské ulici, aby tarasil dalším tankům postup  
na město. Trutnované nesnesli tenkrát otřesný fakt, že tanky, které přinášely v roce 1945 
svobodu, za 23 let nato naši vlast násilně okupovaly. 
 Své dojmy z těchto domů vyjádřil v Krkonošských novinách O. Šorm, který byl 
tajemníkem OV ČSM. „Sovětská okupace změnila život desetitisícovkám lidí v naší zemi. 
Řada občanů ztratila iluze o socialistickém státu a tehdejším vedení země. „Bylo to pro mne 
velké zklamání, měl jsem obrovský vztek,“ vzpomíná dnes už třiašedesátiletý Lubomír Šorm. 
 Osudný den ráno mne probudil děsný kravál. Z okna jsem viděl zakouřenou Struhu, 
tak jsem šel ven zjistit, co se děje. To už se Poláci s pistolemi vesele projížděli městem. Že jde 
o invazi, jsem se dověděl od známých.“ A pokračuje: „Šel jsem do práce a vymýšlel s kolegy 
pasivní odpor. Navázali jsme kontakt s ONV, vodohospodářskou správou, svazem 
tělovýchovy, muzeem a okresní odborovou radou. To byl jakýsi zárodek svobodného 
Trutnova. „Tiskli a roznášeli jsme letáky, s čímž nám hodně pomohly studentky ekonomické 
školy. Mysleli jsme, že vojska zase odejdou. Nedopustili jsme si, že tu zůstanou dvacet let.“ 
 Přišel jsem prakticky o dvacet let života. Ovlivnilo to celou moji rodinu. Vyhodili 
z práce mě, tátu i mého bratra. Z partaje mě naštěstí mezi prvními vyhodili, odvolali mě 
z funkce soudce krajského soudu. Dvacet let jsem pracoval na středisku  meliorací. Dělal jsem 
řidiče, skladníka, až později vedoucího těžké meliorace.“ 
 
Klub seniorů 25.8. 
 

                                         
 
 Schůze KS proběhla 25.8. opět ve velkém sále MěÚ. Pozváni byli ředitelka Speciální 
MŠ pro děti s více vadami Blanka Heinzová, ředitelka Stacionáře pro tělesně a zdravotně 
postižené děti Renata Bezděková, dále vedoucí odboru rozvoje města ing. Miroslav Franc. 
 
Turistické informační centrum 
 
 Sdružení pro turistické informační centrum vydalo nevelkou mapu Trutnova  
ve formátu A4, ale přitom přehlednou. Zdarma ji může dostat v TIC každý návštěvník města. 



 TIC Trutnov poskytuje pro tuzemské i zahraniční návštěvníky našeho regionu 
východních Krkonoš a podkrkonoší, aktuální informace o turistických, kulturních, 
společenských, zábavných a sportovních nabídkách. Pro jednotlivce i skupiny doporučuje 
vhodné ubytování, stravování i sportovní nebo turistické programy a kulturní akce. 
K dispozici jsou služby směnárny, předprodeje vstupenek i množství informačních materiálů 
o městě a jeho okolí, včetně nabídek rekreačních služeb okolních turistických zařízení a 
sportovišť. 
 Trutnov je svou polohou a velikostí přirozeným centrem turistického ruchu. Dnes 
město nabízí svým obyvatelům i turistům mnoho zajímavých aktivit a služeb k rekreaci  
i k aktivnímu odpočinku. 
 Trutnov je díky atraktivní podkrkonošské krajině a péčí o vzhled města považován  
za jedno z nejmalebnějších měst v ČR. 
 Letošní prázdninová turistická sezóna končí uspokojivě. Podle tržeb a počtu 
návštěvníků se zvýšila o dvacet procent, zdůraznil ředitel infocentra Martin Veselý. 
 
 Až do 28. srpna mohli návštěvníci Galerie města Trutnova shlédnout malířskou tvorbu 
ak. malíře Antonína Střížka.  
 
 V době dovolených zasedala v Trutnově městská rada dvakrát. Čtyřikrát se konala 
porada vedení – starosty, dvou místostarostů a tajemníka. „Krátké porady máme každé 
pondělí. Kdyby byl důvod, tak bychom se určitě pokusili svolat jednání zastupitelstva,“ 
informuje starosta Mgr. Adamec. Veřejná schůze byla naposled koncem června. 
 
Zvukové informační panely 
 
 Informační panely s orientačním plánem města procházejí významnými změnami. Již 
na začátku roku byly spoluprací zástupci města a pracovníků společnosti Daruma stanoveny 
nové obsahy všech informačních bloků a legend orientačního plánu, v létě došlo k inovaci 
zvukových informačních panelů. 
 V Trutnově na těch, které jsou v Horské ulici a na náměstí Republiky, najdeme 
výrazně zvětšeny a přehledný ilustrační plán města s nejzajímavějším okolím, úplný rejstřík 
ulic i nejvýznamnější historické objekty a státní instituce. Vše je provedeno v moderní 
grafice. 
 Stejně jako dříve po navolení patřičné číselné kombinace na ovládací klávesnici zazní 
z významných objektů mluvené slovo v českém, anglickém a německém jazyce. Zároveň je 
světelně označeno místo, o které, informace zaznívá. Nový řídící systém Listonic umožňuje 
automatické spouštění jednotlivých zvukových sloganů v pravidelných časových intervalech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obnova vchodu do Národního domu 
 

     
 
 Obnova vstupního vchodu do Národního domu, která měla být provedena do 31.8. 
byla na základě požadavku zhotovitele, firmy MAVL, s.r.o. ve Dvoře Králové, bude 
dokončena do 20.9. (Změnily se podmínky realizace díla proti původnímu zadání –  
např. provedení chodníku ze zámkové dlažby.) 
 Návrh harmonogramu na dokončení akce: Pokládka kamenného schodiště a kamenný 
obklad konstrukce do 3.9., osazení masivních nosných litinových sloupů s provedením 
ocelové konstrukce zastřešení tak, aby nebyl omezen přístup do objektu po novém provedení 
schodiště, provedení betonové desky zastřešení, její vyzrání, provedení hydroizolace  
a krytiny, dokompletování, nátěr zábradlí. 
 
Nezaměstnanost v srpnu 
 
 Jen o tři lidi bez zaměstnání více bylo registrováno v srpnu trutnovským úřadem práce. 
Nově bylo zaevidováno 540 nezaměstnaných. Do práce nastoupilo 377 uchazečů. Celkový 
počet evidovaných uchazečů se zvýšil na okrese na celkových 5 471 a míra nezaměstnanosti 
zůstala na 8,8 %. „Úbytek lidí z registru vyrovnali svým příchodem absolventi. Ke zhoršení 
nedošlo také proto, že bylo malinko příznivější prostředí pro vznik nových míst,“ uvádí ředitel 
trutnovského úřadu práce ing. Zdeněk Šmíd. Zatím se na úřad přihlásilo 270 absolventů –  
o 60 méně než ve stejnou dobu loni. 
 Ve správním obvodu Trutnova bylo 3 147 uchazečů o zaměstnání (57,5 %) a míra 
nezaměstnanosti 9,52 %. 
 Z celkového počtu nezaměstnaných na okrese připadlo 3 088 na dělníky (56,4 %),  
942 na občany se změněnou pracovní schopností, na ženy 2 826 (51,7 %). 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1 781 uchazečům o zaměstnání, tj. 32,6 %.  
Od počátku roku bylo vyplaceno 50 912 tisíc korun. 
 Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 74 uchazečů o práci. 
 V Trutnově samém připadlo k 31.8. na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel  
1 551 nezaměstnaných s mírou nezaměstnanosti 9,28 %. 
 
Matriční události 
 
 V srpnu se v Trutnově narodilo 49 dětí, z toho bylo 15 trutnovských (6 děvčat  
a 9 chlapců). Zemřelo 34 lidí, z toho 21 našich spoluobčanů (9 mužů , 12 žen). Uzavřeno bylo 
celkem 35 sňatků. Při životních jubileích bylo navštíveno 22 občanů. 
 



  
 
 
 
 
 
 
  
  



Kulturní nabídka kam v Trutnově v září za kulturou, zábavou, poznáváním a do společnosti 
přinesly srpnové Radniční listy. 
Dům kultury: 
5.9. Trutnovský jarmark (ukázky řemesel, prodej rukodělných výrobků, kulturní program). 
Pořádá město Trutnov a DK Trutnov na Krakonošově náměstí 
11. a 12.9. Dny evropského dědictví (prohlídka památek, doprovodný program). 
18.9. Pes sympaťák. Zábavná soutěž.  Pořadatel DK a Hafoland. Jiráskovo náměstí. 
22.9. The Gin Game (Karetní hra). Divadelní předplatné. Vstupné 110 Kč. Nár. dům. 
23.9. Setkání. Večer s poetickou fotografií Pavla Rejtara. Nár. dům-malý sál. Vstupné 25 Kč. 
24.9. Andrej Choroviňski – varhany. Koncert v rámci Orlicko-kladského varhanního 
festivalu. Kostel Narození Panny Marie. Vstupné 40 Kč. 
28.9. Jaroslava Pěchočová – klavírní recitál. Zahajovací koncert 24. ročníku slavností 
komorní hudby Trutnovský podzim. Koncertní síň B.Martinů. Vstupné 70 a 35 Kč. 
29.9. Monika Knoblochová – cembalo. Koncert pro SŠ. V rámci Trutnovského podzimu. 
Koncertní síň B.Martinů. Vstupné 30 Kč. 
1.9.-15.10. Radovan Vlček: Návraty ke kořenům. Z pokladů deštných pralesů – výstava 
fotografií v kině Vesmír. 
28.9.-17.10. Radoslav Valeš – Být krajinou. Doprovodná výstava festivalu Trutnovský 
podzim. Výstava obrazů Mgr. A.R.Valeše. Síň B.Martinů. Vstupné 5 Kč. 
 
New End: 
3.9. Strange people + Status Prezent. 4.9. Nanovar. 10.9. Rockotéka. 11.9. Club Master  
(DJ Tráva, DJ Cool, Trance Gate Live AG). 17.9. L.Pospíšil-LPG (bluseum). 18.9. Desolated 
+ Need of Aktivity + Skapalo. 24.9. Psí vojáci. 26.9. Techno párty. 
 
Ostatní pořadatelé: 
do 19.9. Řády, medaile, vyznamenání a odznaky (z faleristického a numismatického fondu 
Muzea Podkrkonoší Trutnov.) 
1.-25.9. Oldřich Florian: Obrazy. Galerie Lada v nových prostorách v Bulharské 54. Z díla 
trutnovského malíře, který vystavoval i ve Francii, Německu a Kanadě. 
8.9.-7.10. Miloslav Lhotský: Obrazy-plastika-koláže-grafika. Galerie města Trutnova. 
16.9. Jan Kvapil – zobcová flétna, Martina Přibylová – cembalo. Pořádá ZUŠ Trutnov. 
Koncertní síň B. Martinů. 
 
Lékárna Na Horské (po rekonstrukci) 1.9. 
 

     
 



     
 
 Lékárna Na Horské PhMr. Eduarda Bednaříka byla po rozsáhlé rekonstrukci 1. září 
slavnostně otevřena. Úpravy probíhaly od 1. června a zahrnovaly celkové výměny rozvodů 
vody, tepla a elektřiny, položení nových podlah, nové členění všech prostor sloužících 
klientům i pracovníkům lékárny. Moderní interiér navrhl ing.arch. Michal Flašar. 
 Novinkou lékárny je zavedení samoobslužného prodeje určitého sortimentu a doplnění 
prodeje o zdravotní vysoce kvalitní obuv. Zvětšila se výdejní a prodejní plocha – je účelně 
řešená a měří 180 m2. Stejně tak i výlohy. 
 V zadním taktu budovy se nachází provozní a administrativní centrum lékárny. Jsou tu 
přípravny léků, misírna čajů, analytická laboratoř, IT pracoviště, zázemí pro zaměstnance  
i místnost pro pohotovostní službu. 
 Lékárna Na Horské, první soukromá lékárna v ČR, je v provozu od 29.6. 1992.  
Ke svým 13. narozeninám se změnila k nepoznání. 
 Dnešní objekt lékárny tvořily v minulosti dvě budovy, z nichž jedna sloužila jako 
povoznictví – připomínají ho dva pískovcové sloupky, chránící dům proti otlučení při 
zajíždění povozů. 
 Při bourání jedné ze zdí byl nalezen trezor – v době ČSR tu bývala banka. Byla velmi 
fortelně ve zdi zabudována – bourání trvalo tři dny. 
 
Zahájení provozu zimních lázní 
 
 Od 1. září zahájil provoz krytý bazén. Přesný harmonogram byl zveřejněn na 
zvláštních letácích. Provoz zahájily i sauna, solárium a fitness. Od září začnou v bazénu také 
kurzy plavání. Provoz letního koupaliště poběží ještě první zářijový týden . potom podle 
počasí. 
 
Zrušení lůžkové části očního odd. nemocnice 
 
 Od září nemá Oblastní oddělení oční s lůžky. Vedení Oblastní nemocnice Trutnov 
však ujišťuje pacienty, že péče o ně, pokud jde o oční lékařství, zajištěna bude. Samostatná 
lůžková část byla uzavřena z ekonomických důvodů – nevyplatilo se mít oddělení s pěti 
lůžky. Hospitalizovaní s očními potížemi budou v rámci integrovaného lůžkového systému 
ležet na oddělení, kam charakterem svého onemocnění nebo poranění patří. Podobný model 
má podle ředitele nemocnice Dr. Limburského u dětského a ušního oddělení. Oční a ušní 
lékaři v nemocnici nadále jsou a budou se o tyto pacienty starat. 
 
Nový školní rok 
 
 Přibližně tisíc dětí usedne na okrese poprvé do školních lavic – nejvíce asi  



300 v Trutnově. Většina jich přichází ještě v doprovodu rodičů. 
 První učební den je pohotovostí i pro městskou policii, která dohlížela na bezpečnost 
provozu především na přechodech a na frekventovaných místech. Osmi strážníkům MP 
pomáhali i příslušníci P ČR. 
 
Svazek Východní Krkonoše 
 
 Po schválení MZ se stane Trutnov dalším členem Svazku Východní Krkonoše. 
Přineslo by to užitečné propojení měst a obcí od Trutnova až po Pec. Už nyní, podle sdělení 
trutnovského starosty Mgr. Adamce, funguje mezi členskými městy určitá spolupráce. Třeba 
ve svozovém hospodářství, kvůli vodě nebo v oblasti informačních středisek. My navíc 
můžeme svazku pomoci s administrativou. 
 
Judea 5764 (výstava) 
 
 Vernisáž výstavy fotografií Judea 5764 proběhla 3.9. v prostorách regionální 
poslanecké kanceláře Robina Bönische v Horské ulici. Student Jiří Holub tu vystavuje  
u příležitosti blížícího se Evropského dne židovské kultury. Výstava potrvá do 30. září. 
 
Jarmark 5.9. 
 

    
 

     
 
 Jarmarku patřilo 5.9. celé prostranství Krakonošova náměstí. Program na dvou pódiích 
byl bohatý – od 9 do 17 hodin: Zahájení. Hadař – folklórní tanec. Vojta Vrbek – kejklířská 
vystoupení. Péro za kloboukem – hudební divadla Koňmo. Staropražští heligonkáři.  



O kouzelné kuličce – pohádka s kejklemi Vojty Vrtka a Jana Brůčka. Terne Čhave – rómská 
muzika. Kouzelnické vystoupení Kamila Burdy. Marathón Band – koncert. Petr Jablonský – 
imitátor. LHN – program tří: Josef Laufer, Hana Horecká a country-rocková skupina Netto. 
 Kromě toho u radnice: Kouzelník pro děti. 
 Řemesla a prodej: Keramika. Dřevo – dlabání, vyřezávání a soustružení. Košíky. 
Korálky. Kovářství. Cizelérství. Kovotepectví. Šperkařství. Malování na sklo. Tkaní. 
Drátování. Perníkářství. Krajkářství. Kůže. Čarodějnice. Modrotisk. Aranže z přírodnin. Včelí 
produkty. Koření. Byliny. Turecký med. Široký sortiment občerstvení, cukrovinek a dalších 
pochutin. 
 Vstup na jarmark volný. Pátý ročník jarmarku se vydařil. 
 
Letní koupaliště 
 
 I když počasí na přelomu srpna a září bylo celkem příznivé, letošní sezóna  
na městském koupališti 5.9. skončila. Většina vodychtivých už přešla na krytý bazén. Ten byl 
otevřen 1. září. 
 
Odpadové hospodářství 
 
 Od ledna 2005 budou platit občané za popelnice o 60 korun více, 420 korun. „Daň 
z přidané hodnoty stoupla letos z pěti na devatenáct procent, a týká se také odpadového 
hospodářství. Zvýšení poplatku je vlastně pouhým promítnutím této změny DPH,“ vysvětlil 
trutnovský starosta. Letos se tato změna Trutnovanů zatím nedotkla, protože město  
se dohodlo s provozovatelem odpadového systému s firmou Transport. Peníze za letošní 
zdražení uhradilo město z vlastní pokladny. 
 Množství vyprodukovaného odpadu se zvyšuje – lidé po zavedení stálého poplatku 
„na hlavu“ likvidují odpad tím, že ho dávají do správných popelnic. Předtím končil  
i na místech, kam nepatřil. 
 Separovaný sběr (třídění odpadu) se bude nadále rozšiřovat. Trutnov je zapojen  
do systému Ekokom, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci odpadů z obalů. Účast v tomto 
systému zajišťuje městu pravidelné platby odměn za vytříděný odpad. (Loni vytřídili občané 
330 tun odpadu – 128 t papíru, 71 t plastu a 131 t skla.) 
 
Výstava Miloslava Lhotského (GMT) – projev Lucie Žaludové 
 

     
 



     
 
 Od 7. září zaplnila prostory Galerie města Trutnova výstava Miloslava Lhotského, 
která potrvá do 7. října. 
 Úvodní slovo k zahájení výstavy pronesla Mgr. Lucie Žaludová, pracovnice GMT. 
„Číňané říkají, že umění je pravdy půl a nepravdy půl. Umělecké dílo příliš podobné 
skutečnosti je vulgární. Moc nepodobné je lživé.“ 
 Je odvěkým údělem umění balancovat na laně, které spojuje dva opačné póly. I práce 
pana Miloslava Lhotského jsou toho důkazem. Při tvorbě, která se vine celým jeho životem 
sebevědomě a bez váhání přechází po onom uzounkém můstku, který překlenuje propast mezi 
výtvarným vyjádřením popisným – realistickým a tvorbou nezobrazující – tzv. abstraktní. 
Právě s ohledem na onu bipolárnost, dvojsečnost jeho prací jsem výstavu nazvala Skutečnost  
i sen. 
 Všechna díla, která tentokrát zaplnila prostory galerie, jsou odrazem subjektivního, 
originálního vnímání reality zaznamenané v nejrůznějších formách: od kreseb, grafik, 
olejomaleb přes koláže a asambláže až ke kovovým a dřevěným plastikám. Právě v dokonale 
zvládnuté formě spočívá hlavní síla těchto prací. Tradiční výtvarné postupy se v jeho podání 
vyznačují technickou bravurou a ta nechybí ani kolážím a asamblážím. V nich se objevují 
předměty, které bez povšimnutí proběhly před našimi zraky, aniž by nás vůbec napadlo, že 
mohou být součástí uměleckých děl. To vše jsou dokumenty svérázně ztvárněného světa, 
světa kresleného, malovaného, slepovaného a tesaného – někdy plného humoru a jindy 
melancholie. 
 Bylo milé vidět pana Lhotského jak při přípravě výstavy pobíhá po galerii, ukazuje  
na své práce a říká třeba: „Tak tohle je okno, kde jsem bydlel, tamhleto je z těch ořezků rámů, 
to je maceška a tamto, to je námořník.“ 
 Uvědomila jsem se tak znovu, že má-li ten skutečný svět svá neměnná a pevně 
stanovená pravidla, pan Lhotský kolem sebe vytvořil nový, ničím nespoutaný mikrosvět 
výtvarných prací, svět volné imaginace, rozpustilé hravosti. Neomezuje ho na požadavek 
logiky a obecné srozumitelnosti. Je to svět, který existuje sám pro sebe jsa zároveň 
skutečností i snem. 
 Ze všech těch děl, které vidíte kolem sebe sálá, že je autor vytvořil s upřímností, 
poctivostí a rád. Že každé z nich má svůj příběh, své místo v jeho srdci a díky té upřímnosti  
a lásce, kterou do nich vložil, ta díla snadněji pronikají k srdcím svých pozorovatelů. 
 Člověk ze své podstaty přirozeně touží po harmonii a kráse. Kráse tvarů, vztahů, idejí. 
Je-li ten skutečný svět kolem nás příliš složitý a komplikovaný na to, abychom ho mohli 
považovat jednoznačně za krásný, podívejme se na jeho odraz v pomyslném zrcadle umění. 
Právě nyní k tomu máme příležitost. Vidíme kolem sebe obrazy a objekty založené  
na harmonii tvarů, barev, jejich vzájemných vztahů a do nich vložených idejí. Svět krásného 
umění. 



 A dovolte mi nyní, abych se vrátila ještě jednou na začátek, tedy k moudrosti starých 
Číňanů. Umění je úplné v neúplném. Dokonalé v nedokonalém. V nepodobném podobné. 
V nedořečeném dořečené. Umění je pravdy půl a nepravdy půl. 
 A já k tomu dodávám: Skutečnost i sen …“ 
 
 Výstavu významně obohatilo houslové vystoupení koncertního mistra Jaroslava 
Svěceného. Účast zájemců při zahájení výstavy mimořádně veliká. 
 
 Mgr. Lucie Žaludová dodatkem k dílu Miloslava Lhotského uvedla: „Miloslav 
Lhotský se narodil 28.3.1932 v Pouchově u Hradce Králové, vystudoval Vyšší 
uměleckoprůmyslovou školu a už léta se věnuje volné i užité umělecké tvorbě. Je známý jako 
velice všestranný tvůrce, ovládá řadu výtvarných technik – od těch tradičních, jakými jsou 
olejomalba, suchá jehla, kovová a dřevěná plastika, až po méně obvyklé koláže  
a asambláže ze starých, dávno již nepoužívaných předmětů. Od sklepů až po podkroví se 
tentokrát rozprostře nový nevšední svět uměleckých artefaktů tohoto  oblíbeného 
trutnovského umělce. 
 S díly pana Lhotského jste se mohli v naší galerii setkat naposledy na rozsáhlé výstavě 
v roce 2002, tedy rok poté, co mu byla udělena kulturní cena města Trutnova. Právě ta 
nejčerstvější díla, která budete mít příležitost shlédnout nyní, jsou důkazem toho, že neusnul 
na vavřínech.“ 
 Galerie je otevřena v úterý až pátek od 9.30 do 16 hodin, v sobotu a v neděli  
od 9.30 do 15 hodin. 
 
Galerie Dračí ulička – výstava 
 

     
 
 Studentská dvojvýstava Martin Košťál (fotografie) a Lenka Richterová (obrazy) byla 
zahájena 8. září v 15 hodin v Galerii Dračí ulička v prvním patře budovy gymnázia Trutnov. 
 
 Podle Krkonošských novin z 8.9. podá město Trutnov správní žalobu proti rozhodnutí 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Brání se tvrzení, že špatně vybíral stavební firmu, 
která budovala nové nájemní byty. 
 Úřad prováděl kontrolu výběrových řízení letos na jaře a zpochybňuje některé 
záležitosti výběrového řízení. „Jsme přesvědčeni, že jsme nechybili. Cítíme se nevinni, účel 
dotace byl naplněn. S úřadem jsme záležitost ohledně stavby bytů v jednom domě 
konzultovali. Všechno nám ústně odkývali a teď se chovají úplně obráceně,“ zlobil  
se trutnovský starosta Ivan Adamec. 
 Podrobnosti zprávy Úřadu pro hospodářskou soutěž nejsou veřejnosti známé, podle 
starosty však jde pouze o formální připomínky. Záležitost je navíc starší tří let, takže úřad 



Trutnovu nemůže dát finanční pokutu. „Jenže my kvůli tomu máme problémy, budeme 
bojovat s ministerstvem financí, které by po náš případně mohlo chtít dotaci zpět,“ uvedl 
starosta. 
 
Úpravy vchodu do Národního domu 
 

     
 
 Úpravy schodiště vchodu do Národního domu pokračují přes některé potíže, které 
odsunují termín předání, např. při stavbě byla objevena jímka a musely být navrženy další 
úpravy. Město myslelo i na handicapované občany na vozítku, kteří budou moci při vstupu  
do Národního domu využít bezbariérového vchodu z druhé strany budovy. 
 Schodiště hlavního vchodu s přístupem pouze ze stran z přilehlého chodníku je již 
obložené pískovcovými deskami. Nad ním se bude klenout litinová konstrukce a zastřešení. 
 
Úpravy schodiště do síně B. Martinů 
 

     
 
 Rekonstruuje se i schodiště do koncertní síně Bohuslava Martinů – měla by být 
ukončena do konce září. Úpravy už byly nutné – původní jsou z roku 1900. Rekonstrukce si 
vyžádá asi 230 tisíc korun. „Vstup vzhled nezmění. Jsou použity původní stupně s drobnými 
úpravami, nově se položily jen základy. I zábradlí bude mít původní podobu. Posluchači 
komorní hudby budou na podzimní koncerty vstupovat do síně po nových schodech,“ 
informoval vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Franc. 
 
 
 
 



Úprava schodiště v parku 
 

     
 
 Třetí probíhají rekonstrukcí schodiště je v městských sadech. Vystupuje se po něm  
od vodotrysku na plató s bustou trutnovského básníka Uffo Horna. 
 
Rekonstrukce býv. kojeneckého ústavu – chráněné bydlení handicapovaným 
občanům 
 

        
 

     
 

Slavnostní otevření rekonstruovaného bývalého kojeneckého ústavu na Žižkově ulici  
pro bydlení klientů Ústavu sociální péče v Hajnici se uskutečnilo 10. září. Jde o tzv. chráněné 
byty pro 16 klientů, dílny a příslušné zázemí. Jde o nové ubytovací zařízení pro mentálně 
postižené. „Dům jsme museli úplně přestavět. Zůstaly jen příčky a nosné zdi. Původní interiér 



nám naprosto nevyhovoval, uvedla ředitelka ÚSP Lenka Alešová. K modernímu vybavení 
zařízení patří i bezbariérový přístup. 
 V přízemí budovy jsou místnosti pro pracovní terapii, v patrech skupinová a chráněná 
obydlí pro lidi s mentálním postižením. Oba způsoby jsou novou progresivní formou, která 
klientům poskytuje nejen více soukromí, ale také větší podíl na řízení vlastního života. 
Tradiční ústavní péče se tu minimalizuje – lidé jsou tu více závislí na sobě. 
 Ve skupinovém bydlení v prvním poschodí žijí dvě skupiny po pěti osobách. Mají tu 
vybavení kuchyně, sociálního zařízení, obývacího pokoje, dva dvoulůžkové a jeden 
jednolůžkový pokoj, dále zimní zahrada a terasu. Asistenci jim po 24 hodin zajišťují  
tři odborní pracovníci. 
 Ve druhém patře se nachází chráněné bydlení, což představuje vyšší stupeň 
skupinového soužití. Dohromady zde bydlí 6 klientů, dva byty jsou pro 1 a dva byty  
pro 2. K vybavení jejich obydlí patří kuchyňský a jídelní kout a ložnice, která je zároveň  
i obývacím pokojem. Asistence tu není minimální – mohou tu pomoci i odborní zaměstnanci. 
Tento typ bydlení se už dost přibližuje běžnému životu. „Když nám byl nabídnut objekt 
bývalého KÚ, neváhali jsme a šance jsme využili. Naši klienti mají ve městě větší možnost 
kontaktu s okolím, lépe si tu seženou práci. Je tu také více kulturního a sportovního vyžití,“ 
uvedla paní Alešová. 
 Pokud si svěřenci zařízení neseženou práci ve městě, bude jim poskytnuta práce 
v přízemí budovy. „Klientů jsme se samozřejmě nejdříve zeptali, zda chtějí takto žít. 
Nejdůležitější je, aby každá skupina byla homogenní. Musí si navzájem vyhovovat věkově  
i v dovednostech. Může se stát, že někomu nebude nakonec život ve městě vyhovovat. V tom 
případě ho nebudeme k ničemu nutit a vrátí se zpět. 
 Problémem – věřme, že přechodovým – může být nedostatek zaměstnanců, až skončí 
civilní služby. 
 Slavnostní otevření budovy, která podle barvy fasády se vžívá pod označením 
Oranžový dům, se zúčastnil zastupitel Královéhradeckého kraje Pavel Trpák a vedoucí 
odboru sociálních věcí krajského úřadu Martin Sháněl. 
 
 
Dny evropského dědictví (DED) 
 

     



     
 

     
 
 Dny evropského dědictví – dny otevřených dveří kulturních památek proběhly 
v Trutnově ve dnech 11. a 12. září. Jedná se o každoroční celoevropskou akci, při níž mají 
občané možnost bezplatně navštívit vybrané památkové objekty a místa Trutnova – pro 
letošek jich bylo vybráno 11. Bližší informace se mohli dovědět z informačních tabulí  
a od průvodců, kteří seznámí s historií místa a provedou interiéry objektů. Kromě 
zpřístupněných objektů a míst jsou všude připraveny doprovodné akce a další zajímavý 
program. 
 Téma DED 2004 bylo: Hudba probouzí památky. Garantem DED je v Trutnově město 
Trutnov. Realizaci a program i v letošních DED je Dům kultury Trutnov. 
 Dny evropského dědictví v Trutnově výstižně zhodnotila v zářijových Radničních 
listech Mgr. Zina Rýgrová, ředitelka Domu kultury Trutnov. 
 „Druhý zářijový víkend patřil tradičně Dnům evropského dědictví – dnům otevřených 
památek. V Trutnově se uskutečnily již podesáté. Návštěvníci mohli zavítat do 11 
zpřístupněných památkových objektů a míst. Byl připraven také různorodý doprovodný 
program. 
 Dny evropského dědictví zahájil v Trutnově v sobotu 11.9. svým projevem  
na Krakonošově náměstí Mgr. Ivan Adamec. Poté si přítomní mohli vyslechnout koncert  
na netradiční nástroj – kanadskou pilu – v podání Petra Dopity, světového šampiona v této 
hře. (Původně zajišťovaná zvonková hra z Prahy, která je největší mobilní zvonkovou hrou  
na světě, se z technických důvodů nemohla konat.) 
 Hudba o tomto víkendu zněla na více místech, neboť letošní  DED měly téma: hudba 
probouzí památky. V kostele Narození Panny Marie se uskutečnily varhanní koncerty Martina 
Matysky, který vystoupil spolu s pěveckým sborem, v kostele sv. Václava v Horním Starém 
Městě se v sobotu konalo hudební odpoledne – pěvecké koncerty hudební společnosti 
Collegium Musicum pod vedením Víta Mišoně, po oba dny zněla hudba i v Haasově paláci, 
kde vystupovali žáci Základní umělecké školy Trutnov. 



 I přes nepřízeň počasí se v neděli 12.9. dopoledne na Krakonošově náměstí uskutečnil 
promenádní koncert Městské dechové hudby Krakonoška, který následoval po tradičním 
vzpomínkovém aktu Klubu vojenské historie – natírání pamětní desky roku 1866. V rámci 
prohlídky památkových objektů mohli zájemci navštívit i řadu zajímavých výstav v Galerii 
města Trutnova, Muzeu Podkrkonoší, netradiční plenérovou výstavu výtvarné skupiny Žebřík 
v městském parku, velký zájem byl již tradičně o výstavu městské kroniky a fotokroniky  
na radnici, příjemnou událostí se stalo zahájení výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ „Trutnov 
objevovaný.“ 
 Řada účastníků DED využila i další programové nabídky procházek – prohlídek 
s výkladem průvodce, a to městským parkem, naučnou stezkou roku 1866 či pěchotních srubů 
v Libči. 
 Přestože počasí přálo této akci pouze v sobotu, nenechali se zájemci o naše kulturní 
dědictví odradit od prohlídek ani v neděli. (Z důvodů špatného počasí se z připravovaného 
programu neuskutečnilo pouze Václavkové odpoledne.) Nejvyšší návštěvnost byla 
zaznamenána v kostele Narození P. Marie, Muzea Podkrkonoší a na Stachelbergu. Celkem  
do 11 zpřístupněných památkových míst v Trutnově a okolí zavítalo v rámci DED  
3 875 návštěvníků. 
 
 I letošní Dny evropského dědictví, jejichž garantem bylo město Trutnov, se vydařily. 
Realizaci a program zajišťoval Dům kultury Trutnov, který touto cestou děkuje za spolupráci 
všem účinkujícím, průvodcům, právům objektů a dalším spolupracovníkům (bylo jich více 
než 100), bez jejichž pomoci, ochoty, vstřícnosti, nápadů a aktivního zapojení by nebylo 
možno tuto významnou akci připravit a zajistit.“ 
 
Projev starosty města 
 
 K zahájení DED promluvil starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec o historii a významu 
této přínosné kulturní aktivity. 
 „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 hlásí dnes 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 provozovat multikulturní 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 1994, 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 dokonce celé Evropy. DED tak pomáhají v tomto organizačním 
modelu překonávat některé bariéry mezi rozdílnými subjekty – státem, obcemi, odbornými 
organizacemi, církvemi, nevládními organizacemi či privátními vlastníky.  



 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 zachovány významné kulturní 
hodnoty, zejména nemovité 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 
užívání. 
 Národní téma DED pro letošní rok „Hudba probouzí památky,“ vybrané v souvislosti 
s celosvětovým festivalem Česká hudba 2004 – nedílná součást evropské kultury má vytvořit 
nosnou plochu pro těsnější spojení živé a neživé kultury s vědomím bohatého odkazu jak 
hmotného, tak nehmotného kulturního dědictví naší vlasti. Jak již název tématu avizuje, 
hmota a duchovno jsou dvě hlediska, která se nejenom vhodně doplňují, ale především jejichž 
spojením vznikají  nejlepší kulturní hodnoty. 
 Již čtvrtým rokem je nedílnou součástí Národního zahájení DED i slavnostní 
předávání titulů Nositel tradice lidových řemesel. S letošními čtyřmi Nositeli bude jich už  
19 oceněno za to, že uchovávají tradiční řemeslné technologie, ochraňují je jako cenný doklad 
o životě a životním stylu našich předků pro budoucí generace a předávají svoji dovednost 
následovníkům. Spojení Dnů evropského dědictví, které zpřístupňují vzácné památky široké 
veřejnosti, s ochranou ohrožené tradiční výroby považujeme za velmi šťastné. Můžeme tak 
spolu vnímat v plné kráse dochované dílo vytvořené našimi předky a díla vytvářená 
současníky, která bychom my chtěli uchovat pro generace budoucí. 
 Letošní rok je také vstupem ČR do Evropské unie a DED můžeme letos vnímat  
a prožívat jako plnohodnotní členové tohoto multikulturního celku, Přes mnohdy výrazné 
rozdíly jednotlivých evropských zemí byla kultura vždy spojovacím článkem mezi národy. 
V nově rozšířené Evropské unii, ale také v celé Evropě, bude ochrana a prezentace hmotného 
a nehmotného kulturního dědictví hrál při sbližování jednotlivých zemí nezastupitelnou roli, 
protože v kontextu zvýšené potřeby komunikace mezi národy je právě kultura tradičním 
prostředkem navazování prvotních a utužování trvajících kontaktů. Pokud tedy dokážeme 
dobře porozumět své historii, architektuře, tradicím, zvykům nebo hudbě, a totéž dokážeme 
cítit vůči našim blízkým či vzdáleným sousedům, budeme s to uchovat naši jedinečnost  
a vážit si zvláštností vzácně rozmanité Evropy. 
 Naše město, které je též členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 
se připojilo k myšlenkám DED v roce 1994 a od té doby každoročně zpřístupňuje bezplatně 
řadu místních památek. 
 Součástí letošní nabídky jsou i památky, které většinou nejsou pro veřejnost běžně 
otevřeny. Celkem bude letos otevřeno či přístupno zdarma 11 kulturních památek – Městská 
radnice. Kostel Narození P. Marie. Muzeum Podkrkonoší. Galerie města Trutnova. Městský 
park. Haasův palác. Památník gen. Gablenze. Kaple sv. Jana křtitele. Kostel sv. Václava. 
Dělostřelecká tvrz Stachelberg. Pěchotní srub T-S 63. 
 Stalo se již samozřejmostí možnost využití autobusové dopravy na místa některých 
památek. Součástí nabídky jsou také tištěné výklady v českém, polském, anglickém i 
německém jazyce. 
 Věřím, že rádi této nabídky využijete a podíváte se tak na místa, která připomínají 
historii našeho města. 
 Dámy a pánové, při pohledu do katalogu památek a obcí, který Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska jako Národní garant EHD v ČR vydává a který podchycuje jen 
nepatrný zlomek našeho národního kulturního a přírodního bohatství, dědictví, si snad každý 
uvědomí, jak obrovské dědictví, vskutku nesmírné kulturní hodnoty a rozměrů opravdu 
evropských, jsme zdědili. Současně by každý měl pocítit závazek péče o to, abychom jej 
předali dalším generacím zbavené stop nedávných dob a abychom jimi nebyli odsouzeni  



za barbarství v oblasti péče o památky.“ 
 Závěrem svého projevu popřál starosta příjemné a hodnotné kulturní zážitky a 
poděkovat vedení DK Trutnov za realizaci a program letošních Dnů evropského dědictví. 
 
DED (zhodnocení) 
 
 Zhodnocení Dnů evropského dědictví pro jednání koordinační komise 4.10.2004 
připravila ředitelka DK Zina Rýgrová.  
 Zpřístupněných 11 památek navštívilo 11.9. 2 417, 12.9. 1 458 návštěvníků, celkem 
3 875. Slavnostního zahájení 11.9. včetně koncertu 150, tradičního vzpomínkového aktu 12.9. 
a koncertu 30 účastníků. Celkový počet návštěvníků DED byl 4 055 osob. 
 Návštěvnost jednotlivých akcí doprovodného programu: 
Varhanní koncerty (2x) 180 návštěvníků. Hudební odpoledne v kostele sv. Václava v HSM – 
také 11.9. 100 účastníků. Výstava „Žebřík“ v parku 11.9. 90 účastníků. Prohlídka pěch. srubů 
11.9. v Libči a okolí 23. Prohlídka městského parku 11. a 12.9., účast 25. Naučná stezka 1866 
– účast 7. Městská kronika a fotokronika 11. a 12.9. ve Staré radnici 398 účastníků. Tvorba 
M. Lhotského  11. a 12.9. v MP 491 návštěvníků, kteří tu shlédli i expozici Bitva u Trutnova 
1866 a sbírku včelích úlů. Program ZUŠ 11. a 12.9. v Haasově paláci zaujal 250 návštěvníků. 
 
 Oproti roku 2003 byla návštěvnost památek nižší skoro o 1000 osob a nebylo to 
ovlivněno jen nedělním špatným počasím. Celkově lze celou akci i letos hodnotit úspěšně. 
 Propagace dostatečná – až na regionální tisk. TIC bylo po oba dny využíváno méně. 
Objekt s nejvyšší návštěvností byl kostel Narození P. Marie – zájem o budoucí zpřístupnění 
věže. Oživením parku byla výstava Žebřík. Janská kaple vyžaduje hudební oživení, chybí 
přístup vozíčkářům. Zajímavé oživení přinesla v kostele HSM probíhající svatba. 
 Personální zajištění DED: Koordinační komise 18 členů. V šesti lokalitách působilo 
jako průvodci: 10 studentů gymnázia a 2 studentky SLŠ, ve dvou lokalitách 8 členů KVH, 
v jedné lokalitě 6 členů Družstva Fortis, Dále 4 soukromé osoby (1 na naučné stezce 1866  
a 3 u srubu v Libči), dva městští kronikáři, dvě pracovnice GMT, dvě pracovnice MP, 
pedagogové ZUŠ, jako organizační pracovníci  10 zaměstnanců DK, 1 zástupce 
Římskokatolické církve v HSM, pracovnice TIC. Účinkující: KVH (20), Krakonoška (30),  
M. Matyska a malý sbor (6), V. Mimoň a sbor (18), Žebřík (8), koncert na kanadskou pilu (2). 
 
Návrhy pro DED 2005 
 
 Z hodnocení a následné diskuse komise vyplynuly pro DED 2005 tyto úkoly: Zajistit 
aktualizaci popisek k fotografiím ve vstupní chodbě radnice. Zjistit, zda je možný přístup 
návštěvníků na kostelní věž. Prohlédnout chodby v parku s možností zpřístupnění. Zpevnit 
cestu ke srubu v Libči. Zajistit popisky k exponátům v Janské kapli. Zajistit umístění WC  
u Janské kaple a u Gablenzova pomníku. Zajistit vhodnou hudbu do Janské kaple. Odstranit 
zdroj zápachu v Janské kapli (spalování mušek a svítidel). 
 
Klub filatelistů 
 
 Po letní přestávce pokračovala činnost Klubu filatelistů oblastní výměnnou schůzkou 
11.9. v Klubu důchodců na Nivách. 
 
Rozloučení s prázdninami (DDM) 
 
 Rozloučení s prázdninami uspořádal Dům dětí a mládeže 11.9. pro děti, mládež  



a veřejnost na hřišti na 4. ZŠ R. Frimla se zajímavým programem – soutěže, pódiová 
vystoupení, indiánská vesnice, lanové aktivity, hudba, nafukovací hrad, zábavné atrakce, 
občerstvení. 
 
Srdíčkový den, Světluška 
 
 Nákupem magnetického srdíčka za 25 Kč, které 13.9. nabízela děvčata SOU a SOŠ 
z Volanovské kolemjdoucím v trutnovských ulicích, se pomáhá zdravotně postiženým dětem. 
Srdíčkovým dnem byl i následující 14.9.. kdy se do této akce zapojily i studentky SZŠ. Ty 
pomáhaly při charitativní akci 15.9. při akci „Světluška pomáhá nevidomým dětem.“ 
(Prodejem srdíček se vybralo 45 tisíc, světlušek 20 tisíc korun.) 
 
Klub seniorů 
 
 Dopis českému premiérovi Stanislavu Grosovi poslali 15.9. členové místního Klubu 
seniorů. Žádají ho o vysvětlení kauzy bývalého šéfa Úřadu vlády Pavla Přibyla. Ten v roce 
1989 velel Pohotovostnímu pluku SNB. 
 Další dopis s žádostí o vysvětlení poslali ministru informací Vladimíru Mlynářovi, 
proč zvýšil počet svých náměstků na pět – administrativa roste. 
 
Den bez automobilů 
 
 Od 15. září začal v ČR Týden mobility, který by měl vyvrcholit Evropským dnem bez 
aut. K výzvě ekologů se zatím připojilo 23 českých měst – Trutnov ještě ne. 
 
Historický atlas Trutnova 
 

     
 
 Ve Státním okresním archivu proběhla 14.9. prezentace 12. svazku významného 
historicko-geografického projektu Historický atlas měst ČR Trutnov. Vydal ho Historický 
ústav Akademie věd ČR Praha. Edice Trutnova má 18 textových listů, 36 mapových listů  
a 35 obrazů, především vedut. Na vydání  v nákladu 1000 výtisků finančně přispěly Grantová 
agentura ČR, město Trutnov, Státní oblastní archiv v Zámrsku a Státní okresní archiv 
v Trutnově. 
 Atlas Trutnova se zařadil k již publikovanému trojlístku měst východních Čech – 
k Pardubicím, Hradci Králové a Chrudimi. Jde o dílo početného kolektivu kartografů, 
historiků a archivářů z vědeckých pracovišť, archivů a muzeí. Patří mezi ně především 
pracovníci Historického ústavu Akademie věd Eva Semotánová a Josef Žemlička. Z Ústavu 



historických věd Univerzity Hradec Králové se podílel Vladimír Wolf. Duší celého projektu 
byl Winter Fiedler z trutnovské Společnosti česko-německého porozumění, který přednesl 
hlavní projev při vernisáži historického díla. 
 
Projev Gűntra Fiedlera při vernisáži prezentace Atlasu Trutnova 
 
 „Scházíme se dnes u prezentace Historického atlasu Trutnova. Má číslo 12, vyšel však 
v pořadí jako 13. svazek po Chrudimi, kde práce postupovaly rychleji. U Trutnova uplynulo 
od myšlenky k realizaci šest let. Když si uvědomíme, kolik měst a městeček v naší republice 
existuje, je to podle mne úspěch, představit veřejnosti naše město mezi prvními. V minulosti 
vyšla již řada publikací, které se zabývají dějinami města, jeho přítomností a nejrůznějšími 
stránkami hospodářského, společenského a kulturního života. Součástí některých publikací 
byly také mapy – ovšem doplňovaly pouze textové informace. 
 Těžištěm této publikace jsou mapové výtvory. A že má co ukázat z dějin kartografické 
tvorby a náznakově i z příbuzných a blízkých témat, potvrzuje jedno. Ačkoliv patří Trutnov 
z dosud vydaných měst spíše k těm menším, je z hlediska rozsahu a škály prezentace jedním 
z nejobsáhlejších svazků, které dosud vyšly. 
 Podle mne je to dáno mimo jiné následujícími faktory. Jednak byl Trutnova 
v uplynulých desetiletích a staletích dvojjazyčným městem, takže plány města vydávali jak 
Češi, tak Němci, každý ve své jazykové mutaci, jednak to bylo dáno tím, že město leží 
nedaleko státních, dříve zemských hranic, a tak zájem na vydávání map okolí města měly 
nejen oficiální instituce či jednotlivci v ČR, ČSR či v Rakousku-Uhersku, ale i sousedního 
Pruska, bohužel většinou z vojensko-strategických důvodů. Významné pro množství a 
pestrost map zázemí Trutnova sehrává i okolnost, že město leží v podhůří Krkonoš jako již 
více než 200 let turisticky velmi atraktivních a zároveň nejvyšších hor široko daleko – na jih 
jsou vyšší než Alpy, na východ až Tatry, na severu leží vyšší hory teprve ve Skandinávii  
a západním směrem bychom dorazili až k břehům Atlantiku, aniž bychom museli překovat 
vyšší pohoří. 
 S odstupem desetiletí a staletí jsou tyto mapy a plány cenným svědectvím a odrazem 
doby, kdy tady žili naši předkové. Z prezentovaných map lze vyčíst mnohé informace, které 
nemůžeme vysledovat z žádných jiných dokumentů, např. kudy kdysi vedly silnice, cesty  
a pěšiny, kde se rozprostíral les či křoviny, kde rybníky, kudy tekly před regulací řeky, jak  
se před válkou a nyní hospodaří na pozemcích, jak se město vyvíjelo po stránce urbanistické, 
vysledovat lze i lokalizaci a vývoj, názvy řady pomístních jmen, které s okolním městem 
souvisejí. Dvě mapy a jedno vyobrazení dokládají, že nedaleko města došlo v 18. a 19. století 
k vojenskému střetu. 
 Každý, kdo je tady mezi námi, si publikaci, která je k dispozici více než dva měsíce, 
určitě prohlédl, pročetl či prostudovat, takže může v diskusi říci, co ho zaujalo nebo co mu 
není jasné. Já se historickou kartografií zabývám amatérsky již více než 30 let a neustále  
i v těch mapách, které znám již dlouhou dobu, objevuji pro sebe něco nového. Tím mám  
na mysli zejména Diebitschovu mapu slezsko-českého pohraničí z období kolem roku 1815  
či Reymanovu mapu z počátku 30. let s dodatky z první poloviny 30. let 19. století. Zároveň 
mapy dokládají vývoj kartografických metod a tiskových technik. 
 Děkuji všem členům redakční rady, tedy členům pracovního týmu a ostatním, kteří se 
na vzniku atlasu jakkoliv podíleli. Myslím, že bylo dobré, když jsme zvolili velice široký 
pracovní tým, protože každý přispěl svými znalostmi k nejlepšímu výsledku. Nechci tady 
jmenovat každého zvlášť, jména všech, aspoň doufám všech, jsou uvedena v tiráži. Jmenovat 
bych tady chtěl pouze jednoho spoluautora, který se na dnešní prezentaci pro studijní 
zaneprázdnění omluvil a který je zároveň také nejmladší. Možná ani pan starosta města 
Trutnova, pan Mgr. Ivan Adamec neví, jak velkého znalce vývoje městského organismu 



zaměstnává, kterého může samozřejmě ku prospěchu městského úřadu využít – je to pan 
Michal Vojtěch. Omluvit bych se chtěl Ing. Miroslavu Kubínovi, že jsem ho nepřizval dříve 
do pracovního týmu. Osobně jsem se s panem inženýrem seznámil doslova a dopísmene  
20 minut po skončení poslední oficiální schůzky k historickému atlasu. 
 Chtěl bych také poděkovat oběma sponzorům, kteří přispěli buď finančně nebo 
podklady k atlasu na své finanční náklady, a to městu Trutnov v čele s panem starostou  
a Státnímu okresnímu archivu v Trutnově v čele s ředitelem Romanem Reilem, jemu i proto, 
že na své půdě umožnil toto setkání. 
 Kvalitu atlasu nechť posoudí jiní. Sám budu rád, když připomínky a náměty, v čem 
mohl být lepší, se ke mně dostanou, protože mi budou vodítkem pro další činnost. 
 Na závěr bych rád vyslovil přesvědčení, že časem se najdou další podklady, které 
budou stát za to, aby byly publikovány a aby byl atlas v aktualizovaném vydání zveřejněn 
znovu. Já to ovšem vidím v časovém horizontu 20 – 25 let.“ 
 Publikace je vybavena cenným poznámkovým aparátem, seznamem map a ilustrací, 
bibliografie a českými, německými a anglickými souhrny. 
 Časově náročné při zpracování publikace bylo obstarávání materiálů z vídeňského 
archivu (cestování, několikadenní pobyt). Hodně materiálu poskytl archiv trutnovský. 
 
New End 
 
 Hudební podzim v New Endu je velmi pestrý. „Nechceme se příliš vyhraňovat,“ říká 
jeden z organizátorů Martin Jedlička. Zatím všechny hudební produkce v tomto zařízení 
přitahují – návštěvnost je velká, někdy i přes nemalé vstupné. 
 
Galerie města Trutnova 
 

     
 
 Hudební večer s Kaluží a Delmarem Gaxiolon z Mexika připravila Galerie města 
Trutnova na 17. září. 
 
Horská kola pro Zvláštní a Pomocnou školu v HSM 
 
 Zvláštní a Pomocná škola v HSM dostala v rámci projektu Jízdní kola dětem dvanáct 
horských kol – k 56 tisícům ministerstva vnitra přispělo město 8 tisíci korun, stejně tolik  
i sponzor Vladimír Černý. Kola využijí především děti z dopravně-turistického kroužku. 
Plánují se i vícedenní výlety, od nich si pedagogové slibují výchovně hodně. 
 
 
 



Den opevnění – Libeč 18.9. 
 
 U příležitosti Dne opevnění byly na Trutnovsku bezplatně zpřístupněny vojenské 
objekty vybudované před 2. světovou válkou. Byla to zároveň i připomínka 66. výročí 
mobilizace. „Chceme připomenout historii roku 1938, kdy naši tátové a dědové museli opustit 
hranice po mnichovské zradě,“ uvádí Čeněk Kratochvíl, který se svým synem a několika 
dalšími nadšenci pečuje o pěchotní srub v Libči. 
 
Pes sympaťák 
 

     
 

       
 
 Již po jedenácté se uskutečnila 18.9. soutěž Pes sympaťák, kterou uspořádal Dům 
kultury a Psí salón Hafoland v parku na Jiráskově náměstí za účasti 18 psů. První místo získal 
yorkshirský teriér Betty – majitel F. Šustek z Poříčí, druhé místo černý křížený oříšek Čert – 
majitelkou Monika Chmelařová z Trutnova, třetí místo papilion Radar Terezky Pecenové 
z Trutnova. Rozhodovala divácká porota – hodnotil se kromě vzhledu výkon – různé kousky. 
Vstupné 15 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlajky před MěÚ 
 

     
 
 Dvě vlajky města a mezi nimi prapor České země zdobí od 17. září prostranství  
před MěÚ. Dosud to byly dvě vlajky – další místo je připravené kvůli volbám a státním 
svátkům. V určené dny tu mohou viset městský prapor, česká vlajka a vlajka Evropské unie. 
 
Siemens, s.r.o. 
 

     
 

                
 
 Deset let výroby transformátorů v Trutnově oslavila 18.9. firma Siemens 
Elektropřístroje s.r.o. – dnes Siemens Nízkonapěťová spínací technika, s.r.o. 
 Den otevřených dveří probíhal v areálu firmy Siemens a Olymp s bohatým 
programem: 9-15 hod. vstup pro veřejnost do výrobních hal v Náchodské ulici, od 10  



do 13 hodin zábavný program pro děti, zajištěný agenturou Vosa s vystoupením Václava 
Upíra Krejčího, od 13 do 14,30 hodin vystoupení skupiny Queen Revival, od 15  
do 16,30 hodin vystoupení skupiny Beatles Revival, od 16,30 do 17 hodin slosování 
vstupenek – ceny: výrobky Siemens a poukázky Olymp. 
 Kromě Volanova probíhá výroba i v Poříčí. 
 
Dvojí příjem politiků 
 
 Mezi trutnovskými politickými představiteli jsou rozporné názory, zda mají obecní 
zastupitelé podávat majetková či daňová přiznání. Tento záměr se objevil v souvislosti 
s návrhem v parlamentě zakázat politikům dva příjmy, pokud současně vedle funkce poslance 
či senátora vedou i radnice. 
 Pro politiky ODS je tento návrh nepřijatelný. „Alespoň částečně se práce politika 
ohodnotit musí. Zákaz takového souběhu platů považuji za populistický. Je založen  
na obyčejné závisti,“ říká trutnovský starosta a senátor Mgr. Ivan Adamec. Ten zvládá obě 
funkce, plat však pobírá pouze jako senátor. Starostovské mzdy se vzdal ve prospěch města. 
 
Hotel Bohemia 
 
 Koncem září město ještě neuspělo s nabídkou prodeje hotelu Bohemia v Palackého 
ulici. Jediný zájemce Tomáš Brejtr odmítl koupi za 10 milionů korun ihned – nabídl jen šest 
milionů korun hned a další miliony ve třech pětiročních splátkách. To je pro město 
nepřijatelné. 
 
Svazek obcí Východní Krkonoše 
 
 Zastupitelé města schválili 20.9. členství Trutnova ve Svazku obcí Východní 
Krkonoše. „Je to záležitost prospěšná pro rozvoj našeho města a okolního regionu,“ řekl 
trutnovský starosta. „Svazek bereme jako prioritní z hlediska stejných zájmů o rozvoj jednoho 
uceleného území. Máme zájem o rozvoj od Trutnova až po Pec pod Sněžkou.“ Město zaplatí 
jako vstupní členský příspěvek sto tisíc korun. Členy svazku spojují převážně společné cíle – 
turistika, rozvoj podnikání a bezpečnost. 
 Trutnov je členem ještě dalších tří sdružení – Historických měst a sídel, Svazu měst  
a obcí, Euroregionu Glacensis. 
 
Spolek podkrkonošských výtvarníků (20.9.) 
 

     
 



     
 
 Vernisáž výstavy Spolku podkrkonošských výtvarníků proběhla 20.9. ve Staré radnici 
na Krakonošově náměstí. Výstava potrvá do 3.10.2004 a je pokračováním dobré spolupráce 
s městským úřadem. 
 Výtvarné práce (fotografie, obrazy, sochy aj.) jsou zhotovené různými technikami a 
jsou zajímavým i překvapivým dokladem mistrovství trutnovských i podkrkonošských tvůrců. 
Součástí letošní bohaté expozice jsou obrazy Waldemara Stauera z Wroclawy. 
 
Opravy ZUŠ 
 

                  
 Probíhající celková rekonstrukce světlíku na střeše ZUŠ si vyžádá odhadem přes 
milion korun. Rozsáhlé opravy (začaly už v červnu) si vyžádal špatný technický stav. Objekt 
ZUŠ je chráněnou kulturní památkou. Úpravy (polovinu nákladů hradí město) provádí město 
v rámci Programu regenerace městské památkové zóny. 
 
Sebevražedný skok z paneláku 
 
 Šestadvacetiletý mladík 21.9. skočil ze šestého patra panelového domu na sídlišti 
Zelená louka. Sebevražedný skok skončil na chodníku smrtí. Mladík byl nezaměstnaný a 
sebevražedné sklony projevoval již v minulosti. V bytě na sídlišti bydlel s matkou a sestrou. 
 
 
 



Kruhový objezd a úpravy u Aralu 
 

     
 
 Do konce listopadu má být provedena moderní křižovatka na Polské ulici s kruhovým 
objezdem v blízkosti čerpací stanice Aral. Stavba probíhá za omezeného provozu – občas 
značné zpomalení dopravy. Objezd hradí společnosti Lidl, která tu buduje velkoprodejnu. 
Město uhradí na objezdu jen instalaci fontány – do provozu bude dána ale až po zimě na jaře 
2005. 
 Současně vzniká – podle sdělení vedoucího odboru rozvoje města ing.France –  
na nábřeží za Lidlem nová komunikace, která spojí kruhový objezd a most před Úpu. 
Motoristé z Kryblice se tak snadněji zapojí do provozu na Polské ulici. 
 Město na své náklady postaví parkoviště pro autobusy stranou budovy českého 
statistického úřadu v Lomní ulici. Rozlehlé parkoviště vzniká také před marketem Lidl. To má 
sloužit i pro návštěvníky sportovního areálu na druhém břehu Úpy. 
 Za prováděnou modernizaci dopravní sítě zaplatí město asi 12 milionů korun. Dosud 
užívaná silniční komunikace v Lomní ulici bude částečně zaslepena – tím i křižovatka 
hostince U Kopeckých bude přehlednější. 
 Kruhový objezd u Aralu je v Trutnově už šestou kruhovou křižovatkou – další tři jsou 
u Kauflandu, Hypernovy a Delvity, zbývající dvě u kina Vesmír a na Volanovské (místo 
bývalé světelné). 
 
Před volbami do krajského zastupitelstva 
 
 O zvolení do krajského zastupitelstva v Královéhradeckém kraji bude usilovat  
15 uskupení. Kromě současných parlamentních stran se voleb zúčastní Koruna Česká, 
Demokratická unie ČR, Nezávislí, Pravý blok, koalice Strany občanů Republiky České  
se Stranou za životní jistoty, Republikáni Miroslava Sládka, Sdružení nezávislých kandidátů, 
Strana zelených, Strana zdravého rozumu a koalice Volba pro kraj, složená z Evropských 
demokratů, Volby pro město a Strany pro otevřenou společnost. 
 Krajské volby na Královéhradecku před čtyřmi roky těsně vyhrála ODS, která stejně 
jako tehdejší čtyřkoalice získala 14 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Komunisté 
získali deset křesel, ČSSD propadla a získala jen sedm mandátů. 
 Ve vedení kraje nyní spolupracují ODS, KDU-ČSL a Unie Svobody. Lídr kandidátky 
ODS a současný hejtman Pavel Bradík věří, že by tato koalice mohla spolupracovat  
i po volbách v listopadu. 
 
 
 



Klub seniorů 22.9. 
 

                                   
 
 Do Klubu seniorů 22.9. byl pozván starosta města Adamec, zástupci dechové hudby 
Krakonoška – kapelník Josef Vlk a Mirek Kudrnovský. 
 
Most k životu 
 
 Vyučování základů obsluhy osobního počítače bylo 22.9. zahájeno společností Most 
k životu ve spolupráci s Úřadem práce v Trutnově. Za čtyřicet výukových hodin by mělo 
deset účastníků ovládat internet, uživatelsky pracovat s textovými a tabulkovými editory. 
Ředitelem společnosti, která nabízí nejen různou rekvalifikaci. Ale i zdokonalení ve mzdovém 
účetnictví, personalistice, technice administrativy a obchodní korespondenci. 
 
Výstavba areálu pro seniory 
 

     
 Stavbou pečovatelských domů v místech bývalého Humlova dvora pod Červeným 
kopcem začala koncem září rozsáhlá výstavba areálu pro seniory. Je to v letošním roce 
největší investiční akce v Trutnově - stát ji dotuje částkou 28 milionů, město 57 milionů 
korun. 
 Do konce roku 2005 tu má vzniknout dvojice čtyřpodlažních objektů pečovatelské 
služby se 46 byty první kategorie s vlastním zázemím. 
 Kromě pečovatelských domů usiluje tu město vybudovat také domov důchodců  
a vytvořit ve městě obří areál pro seniory (ten by měl stoprocentně dotovat stát). 
 Město výstavbu areálu sociálních zařízení nutně potřebuje kvůli velkému počtu žádostí 
o umístění. Na začátku roku městský úřad registroval na čtyři sta žádostí.  
 Areál pro seniory na bývalém Humlově dvoře vybuduje BAK Trutnov 



 
Charitativní akce Šance 
 
 Do humanitární akce Projekt Šance se 23.9. v Trutnově už tradičně zapojili studenti 
SZŠ prodejem pohlednic ve prospěch výstavby Domu Šance, vzdělávacího a resocializačního 
centra pro mladé lidi žijící na ulici. 
 
Výstava Pavla Rejtara 23.9. 
 

     
 
 Večer s poetickou fotografií Pavla Rejtara „Setkání“ proběhl 23.9. večer v Národním 
domě. Autora a jeho tvorbu přiblížili návštěvníkům výstavy spisovatel Jaroslav Hofman, 
fotograf Roman Unger, pedagog a fotograf Mgr. Vítězslav Krejčí.  
 Jaroslav Hofman při vernisáži uvedl: „Vážení přátelé výtvarného umění, milí 
spoluobčané a kamarádi. Trvalo mi pět let, než se mi podařilo přesvědčit Pavla Rejtara, že 
jeho fotografická tvorba, známá nejen v Evropě (zejména v Polsku), ale také daleko 
v Orientu, bude mít co říci i trutnovským milovníkům výtvarného umění. 
 To se mi totiž tenkrát přihodilo, že jsem do své životopisné knihy o batňovickém 
léčiteli panu Prouzovi potřeboval autentické vyjádření člověka, jenž s ním několik let 
spolupracoval. Po čase mně byl poslán krásný literární skvost. Ten mě donutil k totálnímu 
zpřeházení úvodních stránek už hotového rukopisu a zcela netradičně se tak na první stránce 
mé knihy ještě před titulní stránkou objevil i Rejtarův „dopis do nebe.“ Kousek vám ho 
přečtu. 
 „Končí tisíciletí. Vědci pochopili lidský gen. Ale stále více lidí bolí záda a přibývá 
cholesterol. Váš kaštan je plný kaštánků, na lavičku u Vašich dveří sedají Vaše děti, vnuci  
a pravnuci. Nebe je plné hvězd a já Vás tam někde tuším…“ 
 Jak jste pochopili, poznal jsem Pavla Rejtara nejdříve jako citlivého spisovatele.  
A také jako dvorního fotografa pana Proudy, takže mi dovolil, aby z jeho charakteristických 
snímků vznikla bohatá fotografická příloha díla o batňovickém léčiteli. 
 Teprve později jsem měl možnost seznámit se s jeho uměleckou, poetickou fotografií. 
A aby toho nebylo tak málo, představí se vám dnes i jako autor veršů, z nichž mnohé se 
vztahují i k jeho výtvarné tvorbě. Jsem rád, že nám do Trutnova přivezl velký soubor svého 
díla a rozesel ho na stolech v tomto sále. Všechno ostatní je jen na schopnosti vašich očí a 
citu, který jeho fotky ve vaší duši vzbudí. O Rejtarově výtvarné cestě se ode mě nedozvíte. 
Necítím se k tomu povolán. Zato Rejtarův přítel, fotograf pan Roman Unger, vám o něm poví 
mnohem víc. Pavle, vítám Tě v Trutnově.“ 
 
 



ZŠ v Gorkého ulici 
 
 Za více než milion korun odkoupí radnice od soukromých majitelů rodinný dům, který 
ustoupí areálu ZŠ v Gorkého ulici – má tu vzniknout nová školní jídelna. V těsné blízkosti  
i nová tělocvična. 
 
Požár skladu lnu 
 
 Požár skladu lnu přádelny v Horním Starém Městě 25.9., při němž muselo zasahovat 
na šedesát hasičů, profesionálních i dobrovolných, způsobil čtyřmilionovou škodu 
trutnovskému Texlenu. 
 
New End 
 
 Poslední zářijový koncert v klubu New End obstarala kapela Psí vojáci s pianistou  
a zpěvákem Filipem Topolem. Dokázal zcela zaplnit hudební sál. Také na říjen připravili 
pracovníci klubu zajímavý hudební program. 
 
Den železnice 
 
 V rámci Dne železnice dostali 26.9. zájemci ojedinělou příležitost k exkurzi  
po trutnovském nádraží a depu. 
 
Ještě k výstavě Pavla Rejtara 
 
 Ještě k Setkání s poetickou fotografií Pavla Rejtara, jak tuto výstavu zhodnotily 
Radniční listy. „S fotografií se setkáváme velmi často a někdy až příliš všedně. Jedním  
ze setkání nevšedních je komorní večer. Snímky budou ležet na stolech, budete si je moci 
vzíti do ruky a přiblížit svému pohledu tak, jak vám bude vyhovovat. Autor ve spojení 
řemesla forografie a umění už při snímkování a pak zejména při zpracování obrazů vytváří 
prostor citů, pocitů, prožitků i příběhů. Proto divák může vnímat a nechat zaznít v souladu  
se svými pocity a zážitky – a může tak, podnícen fotografií Pavla Rejtara, objevovat svůj 
vlastní svět. Setkání to bude nejen s fotografiemi a samozřejmě s jejich autorem, ale také 
vzájemné setkání návštěvníků, diváků, společně a přece různorodě inspirovaných 
představenou tvorbou. A právě o setkání lidí, kteří spolu pohovoří, prožijí společné chvíle, 
Pavlu Rejtarovi jde.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Trutnovský podzim“ 
 

     
 

       
 
 Trutnovský podzim, 24. slavnosti komorní hudby, proběhly ve dnech 28. září do  
15. října. Pěkně upravený katalog je uvádí citátem Ladislava Šípa: „Říše hudby je nekonečná, 
mnohé cesty dosud nejsou prozkoumané. Mohli bychom opakovat s Josephem Haydnem: To, 
co se v hudbě dosud odehrálo, je ničím ve srovnání s tím, co se ještě odehraje.“ 
 „Trutnovský podzim“ v roce 2004 uspořádal Dům kultury pod záštitou města 
Trutnova za podpory Nadace Bohuslava Martinů, Královéhradeckého kraje a řady dalších 
partnerů. Dramaturg Mgr. Jan Páleníček. Organizační zajištění Mgr. Zina Rýgrová.  Finančně 
podpořilo letošní „Trutnovský podzim“ 16 sponzorů, 3 mediální partneři: Český rozhlas, 
Hudební rozhledy, Vltava-Český rozhlas 3 rovněž přispěli k úspěchu festivalu. 
Fotodokumentaci provedl Milan Lhoták, ladění a přípravu klavíru Antonín Krbílek.  
 
 Program „Trutnovského podzimu 2004,“ který se realizoval až na koncert v Národním 
domě 7. října, vždy v Koncertní síni Bohuslava Martinů: 
Jaroslava Pěchočová – klavírní recitál. Program: Martinů, Smetana, Janáček. 28.září v 19.30 h 
Monika Knoblochová – cembalo. Koncert pro střední školy. Program: Byrd, J.S.Bach, 
Couperin, C.Ph.E.Bach, Francaix, Martinů 29. září. 
In Modo Camerale. Jana Brožková – hoboj. Ludmila Peterková – klarinet, Jaroslav Kubita – 
fagot, Danie Wiesner – klavír. Program: Stamic, Kramář, Glinka, Mendelssohn-Bartholdy, 
Martinů, Hurník 1. října. 
Zuzana Lapčíková – cimbál, zpěv. Emil Viklický – klavír. Program: Janáček, Martinů, úpravy 
lidových písní.¨5. října. 
Naše písnička aneb postavím si domeček. Michaela Novozámská a Chlapecký sbor 
Bonifantes. Koncert s divadelní úpravou pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. 7. října. 



Smetanovo trio. Jitka Čechová – klavír. Jan Nováková – housle. Jan Páleníček – violoncello. 
Olga Černá – mezzosoprán. Richard Pavlas (SRN) – klarinet. Večer k poctě Josefa Páleníčka. 
Program: Beethoven, Páleníček, Martinů. 8. října. 
The Fry Street Quartet (USA). Jessica Quideri – 1. housle, Rebecca McFaul – 2. housle, 
Russel Fallstad – viola, Anne Francis – violoncello. Program: Martinů, Debussy. 12. října. 
Camerale Moravia. Jana Nováková – housle. Program: Suk, Martinů, Mozart, Dvořák. 
15.října 
Radoslav Valeš – Být krajinou. Výstava obrazů. KS B. Martinů. 28. září – 17. října. 
 
Evropský den jazyků 
 
 Den jazyků si připomněli koncem září žáci a studenti trutnovských škol – formou 
scének, tanců, komentovaného slova. Nechyběly přitom charakteristické kroje, různé doplňky, 
mapy, informace o málo známých jazycích. Poroty hodnotily i jak se aktéři vyrovnali  
se základními geografickými údaji, s jazykovým projevem i s celkovým uměleckým dojmem. 
 
Klub seniorů 29.9. – Pavel Bradík 
 

     
 
 Besedy v trutnovském Klubu seniorů se 29. září zúčastnil i nejvyšší představitel 
Královéhradeckého kraje hejtman Pavel Bradík, který zodpověděl řadu dotazů o situaci v ČR 
a v našem kraji. 
 
Matriční události 
 
 V září se v Trutnově narodilo 56 dětí, z toho bylo 19 trutnovských (9 chlapců,  
10 děvčat). 
 V tomto období zemřelo v Trutnově 43 lidí, z toho 23 našich spoluobčanů (10 mužů, 
13 žen). Uzavřeno bylo 25 sňatků. Při životních jubileích navštívily členky komise  
pro občanské záležitosti 30 našich spoluobčanů. 
 
Nezaměstnanost 
 
 O 54 nezaměstnaných méně evidoval v září Úřad práce v Trutnově. Na okrese bylo 
5 417 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti činila 8,79 %. Ve správním obvodu 
Trutnova jich bylo 3 095 s mírou nezaměstnanosti 9,36 %. Z celkového počtu na okrese bylo 
3 018 dělníků (45,7 %), 310 absolventů škol (5,7 %), vyučenců 205 (3,8 %), mladistvých 65 
(1,2 %) a občanů se ZPS 938 (17,3 %). 



 Jako uchazeči o zaměstnání se v září evidovalo 738 občanů, do práce nastoupilo 543, 
z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 44 uchazečů o zaměstnání. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno celkem 1 909 uchazečům o práci (35,2 %).  
Od počátku roku bylo vyplaceno 57,204.000 Kč. Na jedno volné prac. místo připadalo 
v průměru 12,6 uchazečů o zaměstnání. Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno  
62 uchazečů o práci. Rekvalifikaci začalo 113 uchazečů. S příspěvkem úřadu práce vzniklo  
85 nových pracovních míst. 
 V Trutnově samém připadlo 1 503 nezaměstnaných na 16 705 ekonomicky aktivních 
obyvatel. Míra nezaměstnanosti tu byla 9 %. 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 



Kulturní nabídka na říjen 
 
 Kam v Trutnově v říjnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti nabídly  
zářijové Radniční listy. 
Dům kultury Trutnov: 
do 15.10. Radovan Vlček: Návraty ke kořenům. Z pokladů deštných pralesů – výstava 
fotografií v kině Vesmír. 
28.9.-15.10. Trutnovský podzim – 24. slavnosti komorní hudby. 
2.10. Drakiáda. Červený kopec, nad ZŠ R. Frimla. 
7.10. Žlutý pes. Národní dům. Vstupné 185 Kč – koncert bez židlí. 
10.10. Nahniličko aneb Poněkud dojatý. Divadelní předplatné. Vstupné 210 Kč. 
11.10. Akademie třetího věku. PhDr. Zd. Macek, CSc.: Evropa a svět v polovině 30. let  
20. století. Kino Vesmír. Pořadatel ČČK a DK Trutnov. 
12.10. Sexmise. Radim Uzel a Daniel Dobiáš. Kino Vesmír. Pro žáky 7.-9. tříd ZŠ. 30 Kč. 
13.10. Srí Lanka. Cestopisný pořad s diapozitivy V. Šlégra. Nár. dům, vstupné 40 Kč. 
17.10. Loupežník a princezna Anka. Kino Vesmír. Vstupné děti 20 Kč, ostatní 30 Kč. 
21.10. Módní přehlídka. Setkání s autorskou tvorbou a současnými trendy odívání. Národní 
dům. Vstupné 90 a 75 Kč. 
24.10.-30.11. MUDr. Ladislav Holub: Výstava fotografií v kině Vesmír. 
25.10. Toulky Afrikou. Pořad Martina Tankweye pro 4.-6. tř. ZŠ. Kino Vesmír. Vstupné  
35 Kč. 
25.10. Akademie třetího věku. Ing. Pavel Jirásek: Jak chráníme národní kulturní poklad. 
Pořádá ČČK a DK. Kino Vesmír. 
25.10. DVTV – Na vlastní nebezpečí aneb Martin Dejdar a Petr Vacek live. Kino Vesmír.  
150 a 130 Kč. 
31.10. Halloween. Program (zejména) pro děti. Krakonošovo náměstí. Vstup volný. 
 
New End: 
1.10. Jolly Joker + Heebie Jeebies. 2.10. Rockotéka. 6.10. Rock&Dance. Párty pro mladé. 
9.10. Lety mimo + Lermont. 15.10. Visací zámek. 16.10. Jarret a Kaluže. 20.10. 
Rock&Dance. Párty pro mladé. 22.10. 1000 C. 23.10. Rockoka – DJ Malis. 27.10. Luboš 
Andršt Blues Band + Cui Bono. 29.10.Katka Šarközi. 30.10. Nahoru po schodišti dolů band + 
Poslední lež.  
 
Galerie města Trutnova: 
do 7.10. Miloslav Lhotský: Obrazy – plastika – koláže – grafika. 
13.10.-17.11. Aleš Lamír: Sochy – obrazy. Jan Steklík – kresby. Vernisáž 12.10. Uvede  
PhDr. Jan Kříž z Českého muzea výtvarného umění v Praze. 
 
Ostatní pořadatelé: 
6.-27.10. Jiří Matějka: Obrazy – krajina (oleje). Milan Pejřimovský: Dřevořezba a figurální 
tvorba. Galerie Lada v Bulharské ul. čp. 54. 
6.10. H Kvintet. Večer swingových evergreenů s trutnovským vokálním kvintetem a jeho 
doprovodem. Pořadatel: Vinárna Pod Hradem. 
7.10. Lipanské ostrovy. Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka  v kině Hvězda (v areálu 
ZŠ Mládežnická). Vstupné 40 Kč. 
7.10. Buddhismus v každodenním životě. Přednáší Roman Virt.  
8.10.-7.11. Textilní inspirace. Výstava předvádějící vzájemnou inspiraci a souvislosti mezi 
obrazy a textilními návrhy. Vystavuje šest výtvarníků východočeského regionu. Obrazy a 



grafiku Dana Holá, Josef Ducháč a Václav Machaň. Textilní návrhy Jaromír Komínek, 
Jarmila Duchová a Jana Kadaníková. Vernisáž 7.10. Malé sály Muzea Podkrkonoší Trutnov. 
 
Country club Bonanza: 
7.10. K tanci a poslechu Jarní vánek. 8.10. Legenda trutnovského bigbitu Kasteláni (písničky 
šedesátých let, převážně Beatles, v podání bratří Rousků a Oty Šmída). 14.10. Country band 
Bonanza. 21.10. The Kastelans. 23.10. Wotroci Hradec Králové. Bramborákové hody.  
28.10. Wotroci s Dědkem Jardou Fairaislem, nestorem východočeského trampingu. 
Bramborákové hody. 30.10. Cassa band. Zvěřinové hody. 
 
Ďyvadlo Neklid 
 
 Po skoro celoročním hostování v různých divadlech bude od října znovu účinkovat  
na domácí scéně ve Voletinách Ďyvadlo Neklid. Jeho členové tu vystoupí se svou dosud 
nejúspěšnější hrou Obraz na sekyru. 
 
Soutěž o titul Královny krásy 8.10. 
 

                          
 

          
 
 Již popáté proběhla 8. října soutěž o titul královny královských věnných měst 
v Poličce. Soutěžilo devět dívek ve čtyřech disciplinách. První s označením „Královna 



společenská“ ukládal představit v patřičném dobovém oblečení sebe i město. Druhá disciplina 
„Královna talentovaná“ umožňovala volný výběr – tanec, balet, recitaci aj. „Královna 
šikovná“ – uplést vánočku z těsta byla třetí disciplinou. Čtvrtá  disciplina označená jako 
„Královna výřečná“ vyžadovala rychlou a vtipnou odpověď na otázky z klobouku. 
 Královskou korunku získala na období říjen 2004 – říjen 2005 představitelka Jaroměře 
Michala Čapková. Trutnovská reprezentantka, studentka gymnázia, patřila ve všech 
disciplinách k nejlépe hodnoceným. Marii Sogelovou pro soutěž dobře připravil DK Trutnov. 
V pátém ročníku bojovala o titul města Mělník, Hradec Králové, Dvůr Králové nad Labem, 
Jaroměř, Trutnov, Polička, Chrudim, Nový Bydžov a Vysoké Mýto. 
 
Ještě k „Trutnovskému podzimu 2004“ 
 
Katalog vydaný Domem kultury Trutnov přinesl i ohlédnutí za Trutnovským podzimem 
v letech 1981 – 2003. 
 Provedená díla Bohuslava Martinů zahrnovala přednesení na klavír, varhany, housle  
a klavír, violoncello a klavír, dále dua, tria, kvartety, kvintety, sextety, ostatní komorní tvorba, 
koncerty pro jeden nebo více nástrojů a orchestr, symfonickou tvorbu, zpěv a klavír, smíšené 
sbory, mužské sbory, ženské (dětské) sbory bez doprovodu i s doprovodem, melodramy  
a kantáty. 
 Od roku 1982 patřily k doprovodnému programu „Trutnovského podzimu“ zajímavé 
výstavy ze všech oborů výtvarného umění. 
 
 Letošní festival komorní hudby „Trutnovský podzim“ byl opět pěkně navštíven – 
přišlo přes sedmnáct set návštěvníků. Oproti loňskému hudebnímu festivalu to bylo asi  
o sto víc. 
 Struktura koncertů se v podstatě nezměnila. Pro veřejnost bylo připraveno šest velmi 
hodnotných koncertů a jeden pro střední školy. Základní dramaturgickou linku tvořila jako 
vždy hudba Bohuslava Martinů. Novinkou bylo hudební vystoupení s divadelní výpravou  
pro žáky MŠ a 1.-3. tříd ZŠ. Představení Michaely Novozámské a Chlapeckého sboru 
Bonifantes z Pardubic bylo koncipováno adekvátně k věku dětí – 7. října v Národním domě. 
 Nejvyšší návštěvnost vykázal koncert Zuzany Lapčíkové (cimbál, zpěv) a Emila 
Viklického (klavír) – na dvě stě posluchačů. 
 
Slavnosti svatého Huberta 
 
 Již pojedenácté ožil Kuks 2. října svatohubertskými slavnostmi. K celodennímu 
různorodého a zajímavého programu v areálu hospitálu  přispěla i trutnovská dechová hudba 
Krakonoška a představitelé trutnovské lesnické školy s ředitelem Štychem. 
 
Cirkus Bernes 
 
 Život Trutnova zpestřil v prvních říjnových dnech cirkus Bernes na sídlišti Zelená 
louka. Pobavil malé i velké. Nechyběly v duchu tradice rodu Brousků dresury zvířat. 
 
 
 
 
 
 



Rekonstrukce nábřežních zdí a koryta Úpy 
 

     
 
 K rekonstrukci nábřežních zdí Úpy přinesly 4.10. zajímavé údaje Krkonošské noviny. 
 Na Úpském nábřeží probíhají nejrozsáhlejší úpravy starých kamenných zdí (budovány 
po povodni 1897). Akce je financována částkou převyšující 30 milionů korun z programu 
Prevence před povodněmi prostřednictvím ministerstva zemědělství s využitím půjčky 
Evropské investiční banky. 
 Práce byly zahájeny již v srpnu minulého roku. Od jara mohou úpravy pozorovat  
i obyvatelé města, jelikož se provádějí v běžně přístupných místech. „Opravy budou firmou 
dokončeny v květnu příštího roku,“ potvrdil organizační ředitel společnosti Povodí Labe 
Václav Jirásek. 
 
 Rekonstrukce koryta se provádí z důvodu jeho špatného stavu. Stěny držící řeku  
při povodních jsou staré a již nefunkční. Stromy a jejich vzrostlé nálety vyrůstající přímo  
ze zdí narušily statiku a kameny se začínají rozpadat. „Po jednáních s vedením Labského 
povodí zástupci města vytipovali zeleň, která je příčinou rozpadání nábřeží. Vykácely se staré 
a nemocné stromy,“ uvedla pracovnice odboru ochrany životního prostředí v Trutnově 
Markéta Zárubová. 
 První etapa oprav je již dokončena, čeká se jen na kolaudaci. Celkově tedy Trutnov 
přišel o 30 stromů a 75 keřů. „S výsadbou nové zeleně město již počítá. Prázdná místa  
po keřích a stromech zaplní opět hlohy,“ sdělila Zárubová. 
 V koneční fázi rekonstrukce dojde na výměnu a nátěr stávajícího, na některých 
místech již řadu let nefunkčního zábradlí. 
 (Opravy přes vrtochy počasí letošního podzimu, částečně už se sněhem a mrazy, 
probíhají i v posledních měsících roku 2004.) 
 
Městská knihovna 
 
 Od 4. října začal i v Trutnově týden knihoven s cílem nabídky různých knihovnických 
a informačních služeb. V Trutnovské městské knihovně bude po celý týden dopoledne zdarma 
internet pro seniory. Na 6.10. připravila knihovna výtvarnou dílnu v dětském oddělení od 13 
do 17 hodin. 
 
Vakcinace lišek 
 
 Začátkem října proběhla i na Trutnovsku orální vakcinace lišek. Vakcinační návnady 
proti nebezpečné vzteklině budou shazovány z letadla. „Naposledy se na Trutnovsku vyskytla 
vzteklina u tří lišek před dvěma lety. Cílem vakcinace je vyvolat ve zvířeti tvorbu protilátek – 



pak se vzteklinou nenakazí. Je též účinně zabráněno přežívání viru v populaci lišek i dalšímu 
šíření nemoci,“ zdůraznil Miloš Štěpán, ředitel inspektorátu Trutnov Krajské veterinární 
správy pro Královéhradecký kraj. 
 Návnady mají podobu šedozeleného, po rybině páchnoucího bločku, ve kterém je 
ukryta plastiko-aluminiová ampule s vakcinační látkou. Zajišťuje ochranu před vzteklinou  
po jeden rok. 
 
Klub seniorů 6.10. 
 

     
 
 Klub seniorů připravil na 6. října besedu s Petrem Iblem, předsedou poslaneckého 
klubu ČSSD P ČR. Besedy se zúčastnil i Robin Bönisch, poslanec sněmovny P ČR. 
 
Most k životu – azylový dům 
 
 Občanské sdružení Most k životu provozuje (od roku 2000) také azylový dům řešící 
náhlé krizové životní situace. Klienty jsou většinou matky s dětmi, které se staly obětí 
domácího násilí. Během pobytu v azylovém domě mají k dispozici vybavený pokoj  
se sociálním zařízením – takových pokojů je sedm. Kuchyň a jídelna jsou společné. Během 
pobytu by si měly matky shánět nový podnájem. Zájem o toto přechodné ubytování je značný 
– převyšuje kapacitu azylového domu. 
 
Soud za loupežné přepadení v roce 2002 
 
 O trestu 15 let do věznice se zvýšenou ostrahou rozhodl 7. října v odvolacím řízení 
pražský vrchní soud pro jednatřicetiletého Václava Řeháka z Trutnova. Ten předloni v říjnu 
přepadl v noci řeznictví v Trutnově, surově napadl tři starší lidi rodiny Hamplovy. 
Osmdesátiletá žena byla smrtelně poraněna, těžce zraněni byli i manželé Hamplovi. Při rvačce 
s pachatelem se napadenému obchodníkovi podařilo strhnout pachateli z obličeje masku –  
při pozdější identifikaci mohl být i tak útočník usvědčen. Z bytu majitele řeznictví odnesl 
Řehák zlaté šperky a na 400 tisíc korun. Vše Řehák marně popíral. Přiznával jen loupež 
v hradecké prodejně loveckých potřeb o rok později – v říjnu 2003, odkud odnesl mj.  
přes dvě desítky zbraní. 
 Kromě trestu vězení byl Řehák odsouzen k náhradě poškozeným. Majitelé řeznictví by 
měli dostat 570 tisíc korun a trutnovská pobočka zdravotní pojišťovny 170 tisíc korun. 
 
 
 



Hospodářská výstava Krkonoše 2004 
 

       
 

     
 

Regionální hospodářská komora Severovýchodních Čech, oblastní jednatelství 
Trutnov, Horská 5 připravila ve dnech 8.-10. října v areálu Texlenu – Zelená louka 2. 
Hospodářskou výstavu Krkonoše 2004. Její charakter se částečně změnil – byla zaměřena 
především na prodej. Většina firem se snažila zaujmout návštěvníky – přišlo jich na čtyři 
tisíce, o tisíc více než před rokem – nejen nabídkou svých výrobků a služeb, ale také 
propagačními materiály, balónky a diváckými soutěžemi. 
 Úroveň letošní Hospodářské výstavy byla celkově vyšší než loni. Osvědčila se 
koncepce se zaměřením na prodej. „Obešel jsem vystavovatele a všichni mi řekli, že úroveň 
výstavy byla výrazně lepší než loni,“ vyjádřil se ředitel výstavy Vladimír Motl.  
 I když byl počet vystavovatelů přibližně stejný jako loni, výstavní plocha se zvětšila – 
byl zabrán ještě menší sál. Výstavu obohatili svou účastí zahraniční partneři české 
hospodářské komory z Polska a Ukrajiny. „Trutnov je mostem mezi Východem a Západem,“ 
uvedl Vlad. Motl. 
 Účast města Trutnova na výstavě zhodnotila v Radničních listech 27.10. Veronika 
Vášová, ved. odd. pro styk s veřejností. Trutnov se prezentoval zcela novou expozicí. 
„Nabídli jsme návštěvníkům řadu informačních a propagačních materiálů o Trutnově a okolí, 
o turistických zajímavostech města i širšího regionu. Potěšil nás rostoucí zájem o materiály 
k naučné stezce války 1866, ale například i to, že lidé už znají pojem „královská věnná 
města.“ Prospekty o těchto „spřátelených“ městech včetně nové putovní knížky, za jejichž 
splnění lze získat zdarma odznak s logem věnných měst, si z našeho stánku mohli návštěvníci 
výstavy rovněž zdarma odnést. 
 Pozvání l aktivní účasti na výstavě přijalo i partnerské město Swidnica, jehož zástupci 
na svém stánku rovněž po celé tři dny poskytovali materiály s turistickými informacemi. 
Pamětihodnostem tohoto polského města bezesporu vévodí dřevěný evangelický Košciól 
Pokoju pw. Šw. Trojcy (Kostel Pokoje), jehož vznik se datuje již do období po třicetileté 



válce a který je zapsán do seznamu světového kulturního dědictví Unesco. Za touto 
pozoruhodnou historickou památkou pojedete z Trutnova pouhých 70 km – tak je od nás 
Swidnica vzdálená.“ 
 Určitým nedostatkem hospodářské výstavy byla neúčast některých trutnovských firem 
na rozdíl od první výstavy. Bude to asi i v tom, že některé nevyrábí spotřební zboží, které by 
se tu mohlo prodávat. Na zajištění výstavy schválilo ZM finanční příspěvek 50 000 Kč. 
 Novinkou výstavy byl Salon financí, ve kterém se představily především banky – 
Czechinvest a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Obohacením výstavy byla i tržnice 
s rukodělnými výrobky a drobným zbožím. 
 Doprovodný program byl pestrý. Kromě šermířů, divadelních ochotníků a tanečníků to 
byla módní přehlídka, exhibice ligových basketbalistek, ukázky policejní techniky a 
záchranářského zásahu. 
 Zahájení Hospodářské výstavy se zúčastnil i trutnovský starosta  četní hosté. 
 
Diashow Leoše Šimánka 
 
 Panoramatická diashow s devíti projektory zdokumentovaly zajímavě několikaměsíční 
putování Leoše Šimánka s rodinou při předlouhé cestě 4 250 km západem Ameriky koňskou 
stezkou Pacific Crest Trall. Všech pět předváděných pořadů vždy plně zaplnilo sál kina 
Vesmír ve dnech 11., 12. a 13. října. 
 
Textilní inspirace – výstava v MP 
 

     
 

                                         
 
 Výstava Textilní inspirace – obrazy a textilní návrhy byla zahájena 7. října a potrvá  
do 7. listopadu. Svými výtvory se představili Dana Holá, Josef Ducháč, Václav Macháň, 
Jarmila Duchová, Jana Kadaníková a Jaromír Komínek.  



 Jejich tvorbu zhodnotila v Krkonošských novinách Dana Holá, která mj. uvedla: 
„Nedávno jsem slyšela citát spisovatele Balzaca – Člověk potřebuje v podstatě tři věci, lásku, 
víru a hudbu. Jestliže si rozšíříme pojem hudba, dostaneme slovo harmonie. O harmonii 
usiluje mnohý z nás, v harmonii ve výtvarné oblasti usilují i autoři textilních návrhů v oboru 
průmyslového výtvarnictví podniku Texlen. 
 Jako iniciátorka výstavy jsem se snažila propojit dva tvůrčí světy, navzájem si trochu 
podobné. Fantazijní svět malby, a poněkud realističtější, i když neméně zajímavý, svět 
textilního návrhářství. Sama jsem mnoho let navrhovala vzory pro Texlen, a dodnes mne 
zajímají a inspirují některé textilní prvky, obsažené jak v některých obrazech, tak v Textilním 
vzoru, návrhu (dezénu). 
 Takové prvky vidím například v obrazech malířů Josefa Ducháče a Václava Macháně, 
známého krajináře. Snahu o harmonii, plošnou stylizaci, dekorativnost, zářivé barvy, 
průsvitnost (přetisky), hudební rytmus, optimismus. Malíř a textilní výtvarník Josef Ducháč, 
který již zemřel, a jehož obrazy a pastely zapůjčila Galerie města Trutnova, byl též dlouhá léta 
návrhářem Texlenu. Výtvarník Jaromír Komínek zde vystavil též jeden svůj obraz, jako vždy 
odvážný, dynamický v kresbě i barvách, čistě abstraktní. 
 Návrháři zde vystavují elegantní a nápadité vzory, a to zdánlivě na nejobyčejnějších 
výrobcích, jako jsou utěrky, ubrusy nebo zástěry.  Kromě Jaromíra Komínka jsou to autorky 
Jarmila Duchová, Jana Kadaníková a Jitka Gazdová.  
 Citlivá instalace výtvarnice Hanky Janouškové ještě podporuje celkovou atmosféru 
optimismu, tvořivosti i harmonie. Zdá se mi, že textilní tvorba je něco zvláštního mezi 
ostatními obory. Vnáší hřejivost do našich domovů, přitažlivost do našich oděvů, mateřskou 
něhu do dětských koutků a pokojů. A pestré a hravé textilní ornamenty nabízejí skromně svá 
poetická tajemství, aniž by dávaly tušit, kolik návrhářské práce se za nimi skrývá.“ 
 
 Paní Dana Holá promluvila při vernisáži ve svém obsáhlém zasvěceném projevu, 
v němž zdůraznila: „Textilní výrobky, podobně jako jiné zboží, podléhají až nemilosrdně 
poptávce tzv. většinového zákazníka. S estetikou to zkrátka nikdy nebylo a nebude tak 
jednoduché… Estetické zákonitosti, zdá se, vykazují z psychologického hlediska mnoho 
stupňů a jemných odstínů. Od kultivované až nevšední elegance a vynalézavosti až po 
konzervativní, relaxační líbivost, případně agresivní dráždivost… Zde narážíme na známé 
choulostivé téma, kdy tyto otázky se dají řešit různými kompromisy, ale přizpůsobit se 
většinou musí návrhář, nikoliv zákazník. 
 Zejména v průmyslové velkovýrobě není vždy možný příliš velký tvůrčí rozlet. Proto 
tím víc obdivuji návrháře, kterým se zde podařilo vytvořit nápadité i vkusné dezény. Ze svých 
vlastních zkušeností však vím, že to naštěstí není ve všech oborech stejné. Např. v oděvním 
textilu jsou stále žádané moderní, elegantní a odvážně tištěné dezény – šatovky, šály, šátky, 
oděvní doplňky, různé vtipné emblémy na tričku, dětské oděvy… Odvážnější dezény jsou 
také zčásti žádány u textilních kalendářů, dekorativních, upomínkových či dětských utěrek. 
Též u potahových látek, včetně autopotahů nebo u tištěných lůžkovin. U bytového textilu 
(koberce, dekorační látky, ubrusy) je poptávka sice konzervativnější, ale aspoň malá část 
kolekce by měla obsahovat i vzory moderní a luxusnější. Jinak by celá kolekce ztrácela  
na pestrosti – a tím postupně i na prodejnosti… 
 Nakonec bych ráda připomněla, že je dobrou tradicí návrhářů Texlenu, že někteří 
z nich se věnují ve volném čase širším výtvarným aktivitám (např. J. Komínek). Tím se 
vlastně tvůrčí fantazie rozšiřuje, obohacuje. Málokdo si možná uvědomuje, že je dost těžké 
udržet si a rozvíjet tvořivost práce v ornamentu – a nenechat se přitom strhnout jeho horší 
stránkou, totiž určitým stereotypem… Ovšem největším zdrojem inspirace – a to platí pro 
textil možná dvojnásobně – zůstává samotná příroda!  A pochopitelně i citlivé oko výtvarníka, 
který v ní dokáže nacházet i ty méně nápadné, o to však zajímavější motivy a kombinace.“ 



Zvláštní škola a Pomocná škola v HSM 
 
 V rámci doprovodného kulturního programu Druhé hospodářské výstavy Krkonoše 
2004 v areálu Texlenu v HSM se ve dvou vstupech představili návštěvníkům žáci ZvŠ a PŠ 
v Trutnově pod vedením romského asistenta a vedoucího komunitního centra Štefana 
Absolona. Taneční vystoupení osmi chlapců ve stylu break dance upoutalo souhrou  
i nápaditou choreografií. 
 Výtvarné práce žáků této školy vedené Mgr. Jaromírem Vašíčkem a Ing. Monikou 
Bobrovou ozdobily zajímavě schodiště vstupu do haly. Spolupráce ZvŠ a PŠ s Regionální 
hospodářskou komorou má pro jejich rozvoj i praktický význam – pomoc při modernizaci 
školního zařízení, zajištění didaktických pomůcek, školních potřeb a potřeb pro mimoškolní 
činnost. 
 
Filatelistická výstava 
 
 V polovině října proběhla ve výstavních prostorách Staré radnice velmi zajímavá 
filatelistická výstava u příležitosti 250 let poštovního provozu v Trutnově. Výstavu, která je 
záslužnou propagací filatelie, potrvá týden – do 23. října. Trutnovský klub filatelistů vedený 
Pavlem Janatou se po celý rok významně podílí na kulturním dění města. 
 
Anketa Krkonošských novin politickým stranám, sdružením a hnutím 
 
 Seriál, v němž chtějí Krkonošské noviny  voličům prostřednictvím odpovědí představit 
kandidující subjekty ve volbách do krajských zastupitelstev, které se konají 5. a 6. listopadu, 
začal 9. října.  V předstihu byl všem registrovaným politickým stranám a sdružením a hnutím 
zadán okruh zájmu a stanovena délka jejich odpovědí. Ty byly řazeny podle čísla, která byla 
jednotlivým subjektům vylosována. První otázka zněla: „Co kraji schází v oblasti 
zdravotnictví? Odpovědělo jich patnáct – šest z nich negativně. 
 „Na jaké účely by měl kraj použít peníze z EU?“ zněla otázka zveřejněná 12. října. 
Odpovědělo jich patnáct – z nich šest s odmítnutím. 
 Na otázku z 14. října „Mělo by jít do školství více financí, co upřednostnit?“ 
odpovědělo rovněž patnáct – pět z nich negativně, odpověď nedodaly. 
 Otázka 16. října „Co je podle vašeho názoru na venkově nejvíce zanedbané“ byla 
zodpovězena čtrnácti dotázanými subjekty. (KSČM a dalších pět nedodaly v termínu). 
 Další otázka „Je grantová politika státu a krajů v kultuře vedena správným směrem“ 
z 21. října byla zodpovězena osmi dotázanými. 
 Otázka z 23. října „Využívá kraj dostatečně všechny nástroje k zajištění bezpečnosti 
občanů?“ přinesla jedenáct odpovědí. 
 Na otázku „Co byste udělali pro snížení míry nezaměstnanosti ve vašem kraji“ 
odpovědělo dvanáct účastníků ankety. 
 Odpověď zpravidla nedodaly: Strana za životní jistoty – Strana občanů ČR. 
Republikáni Miroslava Sládka. Nezávislí. Strana zelených. Koruna Česká. Pravý blok. KSČM 
(třikrát). Vždy odpověděla KDU-ČSL. US-DEU. Volba pro kraj. ODS. ČSSD. Demokratická 
unie. SNK Sdružení nezávislých. Strana zdravého rozumu. 
 
 Ve dnech 9. a 10. října probíhal v tělocvičně malého gymnázia ve Školní ulici seminář 
čínského cvičení  relaxace, zdraví, krásy a vitality, vedený prof. Topolšekem. 
 
 



Historie obrazu Podobizna dívky v MPT 
 
 Na základě rozhodnutí zastupitelstva královéhradeckého kraje vydalo v polovině října 
Muzeum Podkrkonoší Trutnov ze svého depozitáře obraz Podobizna dívky od malíře 
Vratislava Nechleby. Po roce různých jednání si dílo odvezl britský občan žijící v Tel Avivu 
Stehen Pohlmann. 
 Obraz z roku 1908 zobrazuje jeho matku, čtyřletou Lieselotte Blockovou. „Když se 
její syn objevil v Trutnově a stanul před obrazem,“ uvádí ředitelka MP Milada Ryšánková, 
„byl šťastný. Hned telefonoval příbuzným do zahraničí, nadšen. Pak jej natáčel na video  
a nakonec se zeptal, jestli bychom mu dílo neprodali.“ 
 Celou záležitost vyřešilo královéhradecké zastupitelstvo – sbírky muzea jsou 
majetkem kraje, vyšlo žadateli vstříc. 
 Co předání předcházelo, vyjádřila ředitelka MP v rozhovoru s redaktorkou 
Krkonošských novin Janou Mudrovou. „Žadatel mi ukázal černobílou fotografii obrazu.  
Na zadní straně byly údaje o Nechlebově díle včetně rozměrů. Staly se důkazem toho, že 
kdysi obraz patřil žadatelově rodu. Cizinec mnoho o své rodině nevěděl. A tak začala 
ředitelka muzea sama pátrat. Z dějinných pramenů zjistila, že židovská rodina Bločková žila 
před válkou v centru Trutnova. Patřila ke středním společenským vrstvám. Když nechali 
rodiče v roce 1908 malovat Pohlmannovu matku Lieselotte, byly jí čtyři roky.“ 
 „Rodina s dvěma dětmi v roce 1921 figuruje ve sčítacích arších. Získala jsem 
fotokopie publikací Rudolfa W. Wlaschka, který se zabývá životy židovské menšiny 
v Trutnově, v regionu východních Čech. Vyplývá z nich, že otec byl hned po vypálení 
synagogy zatčen, odvezen do liberecké věznice a pak se jeho stopa ztrácí v některém 
z koncentračních táborů. Bratr Lieselotte hans spáchal sebevraždu, matka také skončila 
v koncentračním táboře.“ 
 Jediná Lieselotte, která se stala herečkou, unikla smrti. Zachránila se emigrací  
do Anglie. Vzala si s sebou nejnutnější věci včetně fotografie obrazu. 
 Muzeum Podkrkonoší přišlo o jeden z nejvzácnějších obrazů, ale osudové pouto, které 
má k portrétu Pohlmannova rodina, ovlivnilo rozhodování o obraze. 
 
Úroda brambor 
 
 Letos se urodilo brambor poměrně dost, i když v Trutnově na polích ZD Volanov 
výnosy ve srovnání s ostatními okrasy kraje zaostávají. Pršelo tu málo, hlízám chyběla vláha 
hlavně v době, kdy jí potřebovaly nejvíc, uvádí agronom ZD Jan Zuzanek. Ceny za brambory 
jsou hodně nízké – obchodní řetězce je nabízejí  za 1,90 koruny za kilogram raných brambor. 
Nespokojenost trutnovských zemědělců ovlivňuje i to, že jim obchodníci nabízejí při nákupu 
za kilogram pozdních brambor kolem 2,50 koruny, přičemž je ale sami nabízejí lidem  
za dvojnásobnou cenu. 
 Čelit se tomu dá jen vlastním přímým prodejem spotřebitelům a dále i uskladněním 
sklizně pro dobu, kdy ceny vzrostou. Omezení je ale i v tom, že musí i nyní dodat na základě 
některých dlouhodobých smluv. 
 
 
 
 
 
 
 



Výstava A. Lamra a J. Steklíka (GMT) 
 

     
 
 Výstava díla Aleše Lamra a Jana Steklíka ve výstavních prostorách Galerie města 
Trutnova byla zahájena 12. října úvodním slovem PhDr. Jan Kříže. Vernisáž obohatilo 
hudební vystoupení Elišky Bouškové (saxofon, zpěv). Výstava potrvá do 17. listopadu. 
 Uvedená dvojice autorů vystavuje od roku 1973. Prezentace jejich výtvarných děl  
se však dočkala až od 90. let důstojného prostředí a ocenění. Aleš Lamr, který se zabývá 
kresbou, grafikou, Krylem na plátně a kolorovanou dřevěnou plastikou, svým dílem 
představuje jakési poselství do budoucna, věří v život a z jeho prací vyzařuje optimismus. 
Rozdílné pojetí života nacházíme naopak v kresbách Jana Steklíka – je v nich hodně nejistoty 
a skepse. 
 Společným rysem obou výtvarníků je symbol hry, která, jak výstavu komentují 
Krkonošské noviny, zde vystupuje nejen ve smyslu humoru, ale také jako osvobození  
od pragmatického života. Dnes vystavuje Jan Steklík převážně v zahraničí. 
 K zajímavostem práce Aleše Lamra je, že výtvarně zformoval pracovnu bývalého 
prezidenta Václava Havla, že se podílel i na výzdobě jeho vily a současné kanceláře. 
 Současná společná výstava Lamra a Steklíka prezentuje jejich práce z přelomu století. 
 
Oprava kamenných hrází Úpy 
 
 V souvislosti s probíhající rekonstrukcí kamenných zdí Úpy je třeba řešit i opravu 
zábradlí. Na čí náklad by se to mělo provést jsou spory. Podle starosty Mgr. Adamce je 
zábradlí v majetku Povodí Labe. Vyřešení bude patrně kompromisní už proto, že Povodí Labe 
při rozsáhlých opravách hrází (investice za 32 milionů korun) bylo na některých úsecích 
zábradlí poškozeno. 
 Práce na kamenných hrázích jsou rozděleny do dvou etap. Provádějí je ve dvou 
úsecích dvě  různé firmy, které vybralo Povodí Labe. Dolní úsek od bývalé polikliniky 
k zimnímu stadionu má být dokončen ještě letos. Více oprav zábradlí však vyžaduje horní 
úsek od kina Vesmír k soudní budově. Tato druhá etapa oprav má být dokončena v roce 2005. 
Tady si také vyžádá oprava zábradlí kompletního řešení – nové nahrazení. 
 
Klub železničních modelářů 
 
 Trutnovský Klub železničních modelářů se řadí svou činností doma i v zahraničí 
k nejaktivnějším zájmovým organizacím. Dokládá to i jeho bohatá výstavní činnost. Občany 
města o ní informuje několikrát v roce v Krkonošských novinách i v Radničních listech Josef 
Farský, Bývalý redaktor Mladé fronty. 
 V říjnu letošního roku jedou členové KŽM Trutnov se svým velkým kolejištěm TT  



na výstavu do Berlína. Bude to odpověď na pozvání od SMV, Saského modelářského svazu. 
 Domácí zájemci a jejich hosté i z různých míst České republiky, jak ukázal příliv 
návštěvníků minulých ročníků, ovšem nepřijdou zkrátka. Kolejiště budou moci zhlédnout  
na výstavě v Trutnově, kterou železniční modeláři připravují na dny 24.-30. listopadu ve Staré 
radnici na Krakonošově náměstí. 
 Na výstavě, která bude otevřena denně od 10 do 18 hodin uvidí návštěvníci ještě 
kolejiště firmy Tillig TT Bahn ze SRN a modely lokomotiv, vozů a doplňků. Své zastoupení 
bude mít ve Staré radnici i Spolek polní železnice z Glossenu s modely lokomotiv a vozů.  
(Při této výstavě nabízí KŽM školkám a školám z Trutnova i okolí možnost dohody o době 
návštěvy.) 
 
 Ohlas účasti KŽM na berlínské výstavě Hobbyland 2004 byl mimořádně kladný. 
Upoutalo tu především jejich vylepšené velké kolejiště, model o velikosti 6x6 m ve tvaru L. 
Novinkou na něm byly i dva různé železniční rozchody, s dvěma typy tratí – s klasickým  
a úzkorozchodným. 
 Pěkným zpestřením modelu jsou stavby železničních nádražních budov, vytvořené 
podle vybraných českých nádraží. 
 V Německu byli trutnovští modeláři již popáté. Bylo to práce v roce, kdy začali svou 
pětatřicátou sezónu. Duší jejich klubu je Jiří Beran. 
 
Obnova Dračí uličky 
 

     
 
 V říjnu se začalo s obnovou historické Dračí uličky za kinem Vesmír. Ta spojovala 
ještě v 80. letech ulici Vodní se Slezskou. Vedla pod hradbami na východní straně města a 
směřovala k Dolní bráně. Její obnova – počítá se tu s klidovým zátiším s vjezdem pro kočárky 
ze Slezské ulice – si vyžádá více než milionový náklad.  Ozdobí ji i plastika trutnovské 
sochařky. 
 
Čajovna 
 
 Čajovna na Krakonošově náměstí není zdaleka jen úzce čajovou záležitostí. Pobyt v ní 
obohacuje kulturu. 18.10. tu besedoval s návštěvníky MUDr. Lacina na téma „Podzimní 
očistná kůra.“ 
 
 
 
 



Kruhový objezd na Volanovské 
 
 Trutnovské kruhové objezdy jsou i svou květinovou výsadbou ozdobou trutnovských 
komunikací. Oživují se fontánky a v současné době vlajkové stožáry, jak tomu je  
na kruhovém objezdu při výjezdu z Trutnova na Hradec Králové. 
 
„Bílá pastelka“ 
 

                    
 
 Bílou pastelku jako symbol podpory nevidomým a slabozrakým nabízely za 20 Kč  
tři dvojice studentek SZŠ 18.10. v ulicích Trutnova. Je to součást celostátní – další mobilní 
prodej probíhal i v Úpici, Vrchlabí a Hostinném. Loňský výtěžek sbírky v ČR (probíhá  
v 245 městech letos) činil skoro šest milionů korun. 
 V Trutnově se letos prodalo více než dvě stě pastelek. 
 
Nový laserový radar MP 
 
 Rychlost motorových vozidel laserovým radarem s digitálním fotoaparátem měří  
od 18.10. městští strážníci. V ulicích je sice nikdo při překročení padesátky nezastaví a nedá 
jim pokutu. V poštovní schránce naleznou ale předvolání ke správnímu řízení. Radar 
zaznamená datum, čas a místo provinění. Doloží to i fotografie, na níž je patrná státní 
poznávací značka a jasně viditelná tvář řidiče za volantem. Ten často ani nezaznamená, že je 
měřen. 
 Až do 18.10. strážníci radar jen testovali – nyní předali už v uvedený den patnáct 
případů měřených na různých místech. Moderní radarový přístroj stojí sice hodně  
(450.000 Kč), ale určitě sníží nehodovost v dopravě. 
 
Poplatek za odvoz popelnic 
 
 Od 1. ledna 205 zvýší město poplatek za odvoz popelnic na 420 korun ročně – 
navýšení představuje 60 korun. Důvodem nárůstu je změna sazby daně z přidané hodnoty 
z pěti na devatenáct procent. Uvedený zvýšený poplatek stále bude patřit k nejnižším v ČR. 
 
 
 



Klub seniorů 19.10. 
 

     
 
 Europoslankyně a někdejší televizní moderátorka Jan Bobošíková přijala pozvání 
k besedě v Klubu seniorů 19. října. Ochotně vysvětlila všechny vznesené dotazy o své minulé 
a současné práci. 
 
Kapela Ostaš 
 
 Podkrkonošská kapela Ostaš, kterou prošla od založení začátkem 90. let řada známých 
muzikantů, po překonání krize koncem 90. let, kdy se skoro rozpadla, chytila od roku 2001 
druhý dech. Obrat přinesl úspěch na francouzském festivalu Rock Oise. Letos na jaře v Paříži 
znovu úspěšně vystupovala. Duší kapely je trutnovský baskytarista Tomáš Katschner. 
 
Nová rozhledna (?) 
 
 O postavení nové rozhledny a místě pro ni není dosud rozhodnuta přes řadu různých 
měření a zkoumání výhledů na město. Rozhledna o výšce 35 m by pravděpodobně, jak uvádí 
šéfredaktor Krkonošských novin Cajthaml, vyhovovala i pro převaděč policejních signálů.  
Na rozhlednu by se možná daly přemístit převaděče z věže na Gablenzi. Odtud se zdá být 
výhled na město a Krkonoše nejideálnější. 
 Návrhy na umístění vyhlídkové věže jsou tři – vrch Chmelnice u paradráhy, Kacíř  
za Kryblicí a vrch Šibeník. Spor dvou trutnovských fotografů Jahody (Chmelnice) a Lhotáka 
(Gablenz) trvá od loňského května. Třetím návrhem je kacíř, který prosazuje občanské 
sdružení Nová rozhledna. 
 
Klub vozíčkářů 
 
 Klub vozíčkářů navštívila 20.10. mladá úspěšná houslistka Gabriela Demeterová.  
Po nedávné návštěvě houslisty Pavla Šporcla je to potěšující zjištění, že i významní umělci  
na trutnovské vozíčkáře nezapomínají. 
 
Nalévání alkoholu mladistvým 
 
 Policejní zátah v trutnovských restauracích zaměřený na dodržování zákazu nalévání 
alkoholu mladistvým byl proveden 22. října. Prováděli ho v šesti restauracích Trutnovska 
policisté ČR, městští strážníci a pracovníci sociálního a živnostenského odboru. Dva 
provozovatelé restaurací byli postiženi blokovou pokutou, další dva bude řešit komise  



pro projednávání přestupků – mezi nimi je i třináctiletá dívka v Janských Lázních. Podávání 
alkoholu mladistvým bylo při noční razii v 27 případech. 
 
Stanice technické kontroly 
 
 U trutnovského Autostylu  v horské ulici naproti ředitelství Texlenu se buduje nová 
stanice technické kontroly. Pracovat tu budou i úředníci dopravně-správních agend. 
Technický problém s telefony zpožďuje jejich přemístění do nových prostor – vyřešeno to má 
být do 20. prosince. Necelá desítka pracovníků, vyřizujících vydávání řidičských průkazů, 
evidenci motorových vozidel a další pracuje zatím v přízemí bývalého okresního úřadu. Nově 
budovaná STK nabídne motoristům maximální komfort – nebudou už muset vyřizovat své 
záležitosti na několika místech. 
 
Mariášová liga 
 
 Již popáté zasednou ke karetním stolům 23. října v restauraci Na Pražské milovníci 
mariáše k soutěži, která proběhne v deseti pátečních turnajích. 
 
Filatelistická výstava 
 

     
 
 Filatelistická výstava v přízemí Staré radnice u příležitosti 250 let poštovního provozu 
v Trutnově končí 23.11. Zajímavou – i pro laiky – známkovou expozici obohatil svými 
kresbami výtvarník Miloš Trýzna. Zachytil v nich čtyři místa, kde trutnovská pošta byla. 
 
ČT 1 v Trutnově 
 
 V záběrech osmého dílu maloměstských historek s humoristickým podtextem, který 
ČT 1 vysílala 25. října, se objevily i záběry z Trutnova – v bývalém diskoklubu Moby Dick  
a v místech před městským úřadem. 
 
 
 
 
 
 
 



Oslava Dne vzniku ČSR 
 

     
 

     
 
 Slavnostní odpoledne při příležitosti 86. výročí vzniku samostatného Československa  
se uskutečnilo ve středu 27. října s následujícím programem: 
 Promenádní koncert městské dechové hudby Krakonoška před Starou radnicí od 15,30 
do 16,00 hodin. 
 Slavnostní setkání v obřadní síni Staré radnice od 16,00 do 16,20 hodin. Poté převoz 
účastníků autobusem z radnice na hřbitov. 
 Vzpomínkový akt na městském hřbitově s položením věnců a projevem starosty 
Trutnova Mgr. Ivana Adamce od 16,30 do 17,00 hodin. 
 
 „Výročí vzniku našeho novodobého státu oslavujeme již po patnácté ve svobodné  
a demokratické zemi. Po dvanácté si ho připomínáme v České republice, která sice svou 
velikostí není shodná s původním Československým projektem, nicméně v zemi, která se 
oprávněně považuje za dědice tradic a hodnot 28. října 1918. Oslavovat a připomínat si tento 
den považuji za důležité. Vracíme se ke kořenům našeho moderního státu a principům,  
na nichž vznikl, snažíme se pro sebe, pro naši současnost i budoucnost získat z minulosti co 
největší poučení a inspiraci. 
 Vznik našeho státu byl výsledkem dlouhotrvajícího úsilí o národní emancipaci. Do 
tohoto úsilí se zapojily všechny složky tehdejší společnosti, rozhodující roli sehrála nezměrná 
aktivita T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků, velmi důležitou úlohu tvořilo hrdinství tisíců 
legionářů. Díky nim získal náš národ a naše země mezinárodní uznání a po skončení  
1. světové války mohl stanout na straně vítězů. 
 V období první republiky se naše země rychle zařadila mezi nejrozvinutější evropské 
státy. Masarykovy demokratické a humanitní ideály ovlivnily české politické myšlení natolik, 



že vstoupily do nejhlubšího povědomí naší společnosti. Na dlouhá desetiletí se staly zrcadlem, 
v němž se odrážela pokřivená realita totalitních poměrů následujících let. 
 Republika však vznikla v době poznamenané hlubokou poválečnou deziluzí  
a nestabilitou. N její obyvatele těžce dolehla světová hospodářská krize. Museli zápasit 
s národnostním napětím, s politickou nestabilitou i s nemalými sociálními obtížemi. Drtivá 
většina našich tehdejších německých spoluobčanů se odvrátila od demokratického státu  
a za svůj přijala Hitlerův nacistický program, který vyústil v okupaci a protektorát. Válečné 
rozčarování a oslabení pak napomohlo tomu, že významná část občanů podlehla komunistické 
propagandě. Následovalo půl století nesvobody a devastace, což vyvolalo nezměrné škody  
v materiální i duchovní oblasti. Odkaz 28. října byl po celou dobu zamlčován a překrucován. 
V listopadu 1989 jsme ve vzácné shodě drtivé většiny země vykročili na cestu obnovení 
demokracie. Rychle jsme vytvořili demokratický politický systém a byla liberalizována 
ekonomika. Naše města a vesnice se vracejí ke své původní kráse. 
 Naše země možná poprvé v historii nemusí čelit žádnému bezprostřednímu vnějšímu 
ohrožení. Jsme členem NATO a EU. Právě tato poslední věc, vstup do EU, znamená 
významnou změnu našich životů, pokusme se toho využít k našemu posílení a nikoliv 
k našemu oslabení, nespoléhejme, že naše problémy vyřeší za nás někdo jiný, buďme aktivní, 
aby nezaniklo dílo, které bylo vykonáno před 86 lety. Dílo, které bylo vyvrcholením staletého 
úsilí českého národa o samostatný stát. 
 Dámy a pánové, vážení hosté, naše občasné rozdílné pohledy na řešení konkrétních 
problémů nesmějí převážit náš společný cíl. Tím je zájem na prosperitě země, na vytváření 
předpokladu pro dobrý život dnešní i budoucích generací. Přemýšlejme o tom všem právě  
28. října.“ 
 
Riaps 
 

V rámci aktivit volnočasového klubu při RIAPS Trutnov proběhl 26. a 27.10. turnaj  
ve stolním fotbale deseti dvoučlenných týmů. 
 
Volby do zastupitelstva KH kraje 
 
 O době a místě konání voleb do zastupitelstva královéhradeckého kraje  
5. a 6. listopadu zveřejnily se seznamem volebních okrsků a místností s dalšími pokyny  
a informacemi Radniční listy 27. října. Volebních okrsků je celkem 36. 
 
Oblastní nemocnice Trutnov 
 
 Oblastní nemocnice Trutnov má vedle dlouhodobého hospodaření beze ztrát  
(to v současném zdravotnictví není obvyklé) i své problémy. Vysvětlit se je pokusily 
Krkonošské noviny z 30. října celostránkovou informací o nemocnici – která oddělení a v jaké 
míře byla zrušena, co pro nemocnici znamená akciová společnost, jaká je komunikace mezi 
vedením a zaměstnanci, zda museli být odborníci zbaveni vedoucích funkcí, o pracovnících 
na rentgenu. 
 
 Akciovou společností je trutnovská nemocnice od letošního roku. Její vlastník je 
krajský úřad a majetek je nepřeveditelný. Nebyla vytvořena pro zisk. Smyslem je řádně  
a přehledně kontrolovat hospodaření. 
 Správou nemocnice je pověřené představenstvo, které volí zastupitelé. Předseda 
představenstva Martin Limburský je zároveň ředitelem nemocnice. Členy jsou Jiří Vambera, 
Vlastimil Prouza, Karel Klíma a Jaroslav Rufer. Ten není krajským zastupitelem, ale ředitel 



místní firmy BAK, která v nemocnici staví. Kritizuje to Dr. Vambera: „V tomto směru jsme 
naprostá výjimka. Na problém jsem poukazoval. Ke střetu zájmu nedochází, protože stavby 
byly prováděné v době, kdy jsme ještě akciovkou nebyli. Ale můj názor je, že kontrolovat 
sám sebe je pochybné a cítím, že to není v pořádku.“ 
 Druhým orgánem v akc. společnosti je dozorčí rada. Jeden člen DR by měl být z řad 
zaměstnanců, další je krajský zastupitel a poslední by měl zastupovat místní samosprávu. 
Předsedou dozorčí rady je starosta Ivan Adamec a členy Ivana Zoufalá a předsedkyně odborů 
Iva Řezníčková. „Do funkce mě navrhnul ředitel. Tento krok jsme konzultovali s odborovou 
organizací,“ vysvětlila Iva Řezníčková. V těchto dnech si volí zaměstnanci nového člena rady. 
„Z řad zaměstnanců se mohl přihlásit kdokoliv, kdo má zájem v radě být. Ze zájemců potom 
všichni, kdo mají u nás pracovní poměr, jednoho zvolí.“ 
 Za dobu trvání se sešla dozorčí rada třikrát, „Předseda Ivan Adamec nás seznámil 
s jednáním představenstva a vyjádřili jsme se k výroční zprávě za loňský rok. Nejzávažnější 
problém, který řešilo představenstvo, byly opožděné platby zdravotních pojišťoven,“ uvedla 
Řezníčková. 
 Funkce členů rady a představenstva jsou placené pouze symbolicky. Členové 
představenstva by měli dostávat tisíc korun měsíčně a dozorčí rady pět set korun. 
 
 Přesto, že v některých odděleních v nemocnici byla zrušena lůžková část, většinou  
se nic zásadního pro pacienty nemění. Tlak na zrušení ztrátových oddělení v době, kdy 
pojišťovny neplatí, by byl pochopitelný. Přesto v Trutnově dochází pouze k dílčím změnám, 
které péči omezují zanedbatelně. „V našem kraji máme pět nemocnic a z důvodů nákladů  
na moderní vybavení se snažíme rozložit péči co nejoptimálněji. Není nutné např. mít pět 
traumatologií. Navíc nikdo nebude nic rušit, když vláda předělá nesmyslné sazebníky, které 
prodělečná oddělení vlastně vytvářejí,“ zdůraznil člen představenstva nemocnice Jiří 
Vambera. 
 
 Kraj rozhodl o zrušení lůžek na očním oddělení. „Jeho útlum už nějakou dobu 
probíhal. Bylo tu málo lůžek a chyběl kompletní personál. Výkonů se zde provádělo málo  
i proto, že tu nebylo moderní přístrojové vybavení. Např. operace šedého zákalu vyžaduje 
drahý laser, který je v Hradci Králové. V kraji mohou prosperovat tři kvalitní pracoviště. Sice 
pacienti musí dojíždět, ale dostanou tu nejlepší péči,“ vysvětlil Vambera. 
 O nosním, krčním a ušním jsme se toho moc nedozvěděli. Lůžka jsou oficiálně také 
přesunuta na internu.. Kdysi se tu prováděly běžné operace a vážné případy se posílaly  
do Hradce Králové. Také toto oddělení trpí nedostatkem lékařů. 
 
 Od letošního jara plicní oddělení na papíře existuje, ale fakticky spadá pod internu. 
Pacienty neléčí odborný „plicař“, ale internista. „Měl by sem docházet odborník a konzultovat 
případy,“ vysvětlil Vambera. Z důvodu nedostatku lůžek je stále větší tlak na zkracování doby 
hospitalizace. „Pacient např. se zápalem plic by měl až do úplného vyléčení ležet pod 
odborným dohledem. Doma nedodrží přísný režim a navíc je třeba ho stále sledovat,“ 
zdůraznila odborná lékařka. Toto opatření se nijak nedotklo provozu plicní ambulance.  
„V případě, že máme akutní potíže, raději se objednám v ambulanci. I když musím čekat, 
postarají se tu o mě lépe než na interně,“ postěžoval si pacient, trpící chronickým astma. 
 
 Na zrušení lůžek kožního oddělení se shodují všichni odborníci. „Lůžková část byla 
využívána především pro jiná oddělení. U každého se totiž najde kožní problém. Když měli 
někde plno, uložili pacienta zde,“ potvrdila odborná lékařka. 
 



 Pracovníci radiodiagnostického oddělení měli podle nařízení kraje přijít o týden 
dodatkové dovolené za rizikovou práci v záření. „Kraj ve svém rozhodnutí neřešil aktuální 
podmínky na jednotlivých pracovištích. Proto jsme nepodepsali novou kolektivní smlouvu,“ 
potvrdila předsedkyně odborů. Důvodem nařízení bylo to, že přístroje jsou moderní a žádné 
zdravotní riziko nehrozí. „Přístroje jsou moderní a do okolí září míň. Pracovníci, kteří u nich 
dělají celý den, dostávají sice malé, ale pravidelné dávky. A ionizující záření se v těle střádá,“ 
zdůraznil bývalý primář oddělení Jozef Kochan. Odborník na bezpečnost práce zjistil, že 
nárok na dovolenou je oprávněný. „Na základě tohoto šetření nám Rostislav Všetečka slíbil, 
že nařízení stáhne a rozhodnutí ponechá na řediteli,“ dodala Řezníčková. 
 
 Po několika minulých reportážích jsme narazili na problém s anonymitou 
dotazovaných. Nikdo nám pod svým jménem nic neřekl. „V nemocnici nyní existují velmi 
špatné vztahy mez zaměstnanci. Všichni se bojí mluvit, jeden druhého se také bojí. Já si 
pamatuji, že takový stav byl za komunistů,“ prohlásil bývalý primář Jozef Kochan. 
 Strach potvrzuje také předsedkyně odborů Iva Řezníčková. „Pro mě je to 
nepochopitelné. Lidé přijdou na odbory s konkrétním problémem. Abych ho mohla řešit, 
musím uvést jejich jméno. Najednou je to problém, protože se bojí jednat jmenovitě. Potom 
mi vyčítají, že s jejich případem nic nedělám.“ 
 O nestandardních vztazích mezi vedením a zaměstnanci hovoří také zákaz používat 
k přenosu informací od odborů vnitřní počítačovou síť. „Ředitel nás požádal, abychom své 
odborové záležitosti neprezentovali v nemocničním informačním systému,“ potvrdila 
Řezníčková. Důvodem k tomuto opatření bylo, že ze zpráv vznikají fámy. „To je pravda,  
u nás vznikají fámy úplně ze všeho. Lidé poslouchají na půl ucha. Takže se nyní snažíme 
informovat písemně. Tím ale určitě neověřené řeči nezarazíme.“ 
 Na posunutí termínu výplat odbory přistoupily dobrovolně. „Pojišťovny neplatí a nedá 
se to jinak řešit.“ Nátlak ze strany vedení popírá. „Nikdo nám neřekl, že v případě 
nepodepsání kolektivní smlouvy nebudou příspěvky na oběd, jak se po nemocnici povídá. 
Pouze nám připomněli, že i oni vyšli vstříc.“ 
 
 Na kontroverzní témata, ve kterých jsme se dověděli protichůdné informace, jsme se 
zeptali ředitele nemocnice MUDr. Martina Limburského. „Zrušili jste oční operativu?“ Oční 
operace se u nás stále dělají. Operuje se na centrálních sálech a jednoduché případy  
na gynekologii. Pět zrušených lůžek z očního bude patřit integrované části lůžkové, kde 
budou hospitalizováni pacienti očního, krčního a kožního oddělení. 
 „Krátí se doba hospitalizace u pacientů s chronickým plicním onemocněním?“ 
Medicina jde stále dopředu a dnes se léčí jinými metodami. Proto se průměrná doba 
hospitalizace mírně krátí. To není nižší kvalitní péče. 
 „Je na interně odborný plicní lékař?“ Plicní oddělení patří pod internu. Plicní choroby 
jsou v podstatě interní choroby. Dříve se obory uměle rozdělily. Ale budeme tu mít  
i atestovanou plácačku. 
 „Jak se díváte na rozhodnutí kraje zrušit dodatkovou dovolenou na rentgenu?“ Nebylo 
to jednoznačně rozhodnutí kraje. Ten problém vznikl při projednávání kolektivní smlouvy. Já 
osobně si myslím, že rentgenologům tato dovolená patří. Pokud by ale přístroje odpovídaly 
všem normám, nemohou být nebezpečné. Pak bych ji zrušil. 
 „Považujete za běžné, aby ředitel firmy, která v nemocnici léta staví, byl zároveň 
členem jejího představenstva?“ Ředitel Jaroslav Rufer je pro nás velkým přínosem. Sám vede 
akciovku deset let a v tomto směru má velké zkušenosti. O střet zájmů určitě nejde. Firma  
u nás nejvíce stavěla v minulých letech. Pochybuji, že bychom případně zakázky dávali 
někomu jinému. 
 „Proč myslíte, že se zaměstnanci bojí mluvit?“ O této věci vůbec nevím. S odbory  



se bavím normálně. Rozhodně to není anarchie. Nemocnice je vedená tak, že každý má práva 
a povinnosti. Možná proto se nám tak daří. 
 „Proč ve svých funkcích nezůstali primáři Kobr, Stružinský, Svoboda, Růžička, 
Kochan a Hynek?“ Protože teď jsou na jejich místech lepší. Oddělení s novými primáři  
se posunula medicinsky podstatně dál. Proč by tu měli zůstávat lidé, kteří si neplní své 
povinnosti, jejichž oddělení mají velké ztráty a medicinsky nejdou dopředu? To jste se měl 
raději zeptat, jak to, že tu takoví lidé byli. (Většina z nich tvrdí, že šlo o osobní spory 
s ředitelem.) 
 Josef Svoboda, interna. V současné době je ředitelem Gerontocentra v Hostinném. 
„Proč jsem přišel o primariát v podstatě nevím. Ohledně mé práce mi ředitel Limburský nikdy 
nic nevytknul. Ředitelství vypsalo výběrové řízení, do kterého se přihlásil už předem vybraný 
lékař. Takto bylo vyměněno pět dalších primářů. Ve všech případech byl výsledek řízení 
předem známý.“ 
 Jan Hynek, onkologie. Nyní má vlastní organizace v oblasti preventivní onkologie. 
Tým, ve kterém pracoval, začal jeden z prvních mimo fakultní nemocnice léčit Hodgkinovu 
nemoc. Odešel z nemocnice dva dny potom, co se dověděl, že už není ve funkci. „Vedení mi 
tehdy sdělilo, že už se mnou nadále nepočítá ve vedoucí funkci. Dál se k tomu nechci 
vyjadřovat.“ 
 Jozef Kochan, RTG oddělení. Před příchodem do poslanecké sněmovny pracoval 
v soukromém radiognostickém oddělení ve Vrchlabí. V trutnovské nemocnici byl jedním  
ze dvou odborníků na atomový zákon. „Z funkce jsem byl odvolán, protože jsem se 
s ředitelem neshodl na nákupu nového přístroje CT. Dodavatelské firmy dokáží bokem dávat 
vysoké částky. V těchto případech lze výběr ovlivňovat a já jsem s ním nesouhlasil.“ 
 Jan Stružinský, oční oddělení. Po odchodu z nemocnice se stal ředitelem Léčebny 
zrakových vad dětí ve Dvoře Králové. Za jeho působení se na oddělení operovaly veškeré 
oční vady mimo odchlípené sítnice. „Oficiálně mi ředitel Limburský řekl, že mě komise 
nedoporučila na další setrvání ve funkci primáře. Já si o tom myslím své. Ale je to řada let  
a nechci tuto záležitost rozmazávat.“ 
 
Galerie Dračí ulička (kontroverzní výstava) 27.10. 
 

     



                                        
 
 Neobvyklá výstava s řadou provokativních obrazů a fotografií probíhá v galerii 
gymnázia Dračí ulička. K jejímu zrušení, jak vedl ředitel školy Skokan, nedojde. 
 Výstava šesti absolventů AVU Praha budí od svého otevření značnou pozornost, 
uvádějí Krkonošské noviny. Někteří návštěvníci ji označili při vernisáži za provokativní.  
Na stěnách galerie v chodbě prvního poschodí se objevily počítačové animace a fotografie  
se sexuální tématikou. Chodbou během dne procházejí také desetileté děti, žáci víceletého 
gymnázia. 
 Expozice bude částečně upravena – zmizí nejkontroverznější díla – jedna animace  
a čtyři fotografie po dohodě s autory. Díla v expozici jsou moderní. Jednou z vystavujících je 
i absolventka  gymnázia Paulina Škávová, autorka busty profesora Zdeňka Víta v mezipatře 
školy. (Výstava potrvá do 16.12.) 
 
Městská knihovna 
 
 Po dohodě s Mateřskou školou Novodvorská uspořádaly pracovnice pro dětské 
oddělení Městské knihovny Trutnova v říjnu dvě odpoledne pro nejmenší čtenáře. Ty se 
seznámily s oddělením pro ně, osvojovaly si zásady zacházení s knihou, poznávaly rozdílná 
zaměření knih. Návštěva dětí v MK byla zpestřena čtením pohádek, soutěžemi a hádankami. 
Smyslem akce bylo i podchycení zájmu dětí o knihu a o četbu. 
 
ZUŠ – „Trdýlko“ 
 
 Pohádku Čertova nevěsta zahráli koncem října v Divadélku Trdýlko členové 
loutkářsko-dramatického odboru ZUŠ. Pěkná divadelní scéna v prvním patře budovy  
ve Školní ulici je vybavena vším potřebným pro divadlo malých forem a studiovou scénu. 
Představení nastudovala s dětmi Alena Rodrová, která také vytvořila příslušné loutky 
z velkých makovic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Haloween 
 

     
 
 V neděli 31.10. měli na Krakonošově náměstí při oslavách svátku Haloween sraz 
všichni čarodějové, upíři, umrlci a duchové. Každý účastník těchto oslav mohl přijít  
ve vlastním strašidelném úboru. Tři nejoriginálnější převleky a masky byly odměněny 
cenami. 
 
Matriční události 
 
 V říjnu se v Trutnově narodilo 57 dětí, z toho 22 trutnovských (11 chlapců a 11 dívek). 
V tomto období tu zemřelo 40 lidí, z toho 22 našich spoluobčanů. Sňatků bylo uzavřeno 11. 
Vítání do života se uskutečnilo 9. a 23. října. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 32 dětí. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích celkem  
21 našich spoluobčanů. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Situace na trhu práce byla v říjnu poněkud příznivější – míra nezaměstnanosti se 
snížila v regionu na 8,66 %. Bez práce bylo v říjnu 5 340 osob. „Především absolventi škol  
si postupně našli práci. Výrazně se v říjnu snížil přísun nových nezaměstnaných a naopak 
přibyla stovka pracovních míst,“ uvedl ředitel  Úřadu práce  Trutnově Ing. Zdeněk Šmíd. 
 Práci našlo 60 absolventů. V říjnu se přihlásilo jen 526 lidí bez práce (v září 738). 
Příznivé počasí stále přeje sezónním pracím. 
 V okrese minulý měsíc registrovali 536 volných pracovních nabídek. Na jedno volné 
místo připadalo v průměru deset uchazečů. 
 Od začátku roku vyplatil trutnovský úřad práce na podporách 63 milionů 221 tisíc 
korun. S příspěvkem, úřadu práce vzniklo 88 nových pracovních míst.  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 



Kulturní nabídka Radničních listů 
 
 Kam v Trutnově v listopadu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti nabídly 
Radniční listy ve svém říjnovém (30.10.) vydání. 
Dům kultury Trutnov: 
do 30.11. MUDr. Ladislav Holub: Fotografie. Kino Vesmír. 
3.11. Spirituál Kvintet. Koncert v Národním domě. Vstupné 175 Kč. 
5.11. Národní dům v noci. Akce pro děti. Vstupné (stravné) 30 Kč. 
8.11. Akademie třetího věku. PhDr. Vladimír Wolf: Technické památky na Trutnovsku. 
Pořádá ČČK a DK Trutnov. Kino Vesmír. 
9.11. Křišťálová noc. Koncert skupiny židovské hudby Chesed ve Edueet. Mluvené slovo: 
historik PhDr. Tomin Brod. Pořádá DK, Českobratrská církev evangelická a Církev 
československá husitská. Pro SŠ a žáky 8. a 9. tříd ZŠ v kině Vesmír. Pro veřejnost: fara 
ČCE. Vstupné 60 Kč. 
10.11. Praxe duchovního léčení. Přednáška Stanislava Suchého. ND. Vstupné 40 Kč. 
12.-16.11. Burza 2004. Zimní sportovní oblečení a vybavení. Národní dům. 
14.11. Jak Kašpárek vysvobodil Honzu krále. V rámci pohádkového cyklu Sedmikráska. Kino 
Vesmír. Vstupné děti 20 Kč, ostatní 30 Kč. 
21.11. Rozpustilá Olympiádička. Zábavné odpoledne pro děti. ND., 20 a 30 Kč. 
22.11. Akademie třetího věku. Oldřich Šlégr: Polynésie. ČČK a DK. Kino Vesmír. 
24.11. Kuba. Cestopisný pořad s diapozitivy MUDr. L. Holuba. Nár. dům, vstupné 40 Kč. 
26.11. Kosa. Divadelní předplatné. Nár. dům. Vstupné 190 Kč. Abonentky. 
28.11. Mikulášoviny. Zábavný program pro děti. Nár. dům. Děti 25 Kč, ostatní 35 Kč. 
29.11. O statečném Jankovi. Pořad pro MŠ a 1.-3. tř. ZŠ. Kino Vesmír. Vstupné 30 Kč. 
 
New End: 
Rock a Dance. Párty pro mladé, 17-22 hodin, každou středu. 5.11. Pepa Lábus a spol. 
Průvodní Bureš. 6.11. Nana Zorin. 12.11. Tleskač. 13.11. Clubmaster in D’N’B‘ – DJ Kateha. 
19.11. Cemuršamur (Vrchlabí). Masterpiece (Broumov). Ester (Hradec Králové). 20.11. Indy 
a Which (hip hop z Prahy). 26.11. Wohnout. 27.11. Rockotéka. 
 
ZUŠ Trutnov: 
3.11. Rainbow Quartet. Koncert. Koncert. Síň Bohuslava Martinů. 
5.11. Dotek Anděla. Vystoupení žáků tanečního oboru. Národní dům. 
23.11. Žákovské vystoupení. Sálek ZUŠ. 
24.11. Duo concertinissimo. Koncertní síň B. Martinů. 
 
Galerie města Trutnova: 
Do 27.11. Aleš Lamr: Obrazy. Jan Steklík: Kresby. 
24.11.-31.12. Výstava výtvarníků královských věnných měst. 
 
Ostatní pořadatelé: 
do 7.11. Textilní inspirace. Výstava šesti výtvarníků. Dana Holá: Obrazy a grafika. Josef 
Ducháč a Václav Macháň – Textilní návrhářství. Jaromír Komínek, Jarmila Duchová a Jana 
Kadníková. Malé sály Muzea Podkrkonoší Trutnov. 
19.11. Country večer se Star Westem. Pořádá CDC Star West Trutnov. Národní dům. Vstupné 
60 Kč. 
 
 
 



Židovské obce v ČR (výstava v MP)  
Dokumenty, foto (i trutnovské synagogy) 
 

     
 

     
 
 První listopadový den patřil v Muzeu Podkrkonoší slavnostnímu zahájení výstavy 
Létající rabín. Expozice Židovské obce v ČR se nachází v chodbových prostorách  
a návštěvníci ji mohou zhlédnout až do konce roku. 
 Pozvání na vernisáž podepsali Robin Bönisch, poslanec Parlamentu ČR, Pavel Trpák, 
člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Milada Ryšánková, ředitelka Muzea 
Podkrkonoší Trutnov. Oficiálně ji zahájila kulturní atašé izraelské ambasády paní  
V. Lieberman. Součástí vernisáže byl koncert prostějovské kapely Létající rabín. V Čechách 
působí 12 Židovských obcí. 
 Návštěvníkům bylo nabídnuto malé občerstvení včetně ochutnávky českých  
a izraelských košer vín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nový sběrný dvůr odpadu 
 

      
 
 Nově vybudovaný sběrný dvůr v Dolním Starém Městě (v areálu bývalé firmy Komet) 
vedle zahradnictví pana Mečíře. Provoz dvora otevřený veřejnosti od 1. listopadu má stejný 
režim (stejné dny a hodiny) jako dřívější na Polské ulici. Rovněž shromažďované druhy 
odpadu i provozovatel firma Transport Trutnov se nemění. (Provozní dny a hodiny: Po 13-17,  
Stř 7-11, Pá 13-17 a So 8-12 hodin). 
 
Senátor Mgr. Adamec ve Vietnamu 
 
 Vietnam navštívil v rámci obchodní a diplomatické cesty s místopředsedou senátu 
trutnovský starosta a senátor Mgr. Ivan Adamec. „Je to zajímavá země. Známým bych 
dovolenou ve Vietnamu doporučil. Do vedlejšího Thajska se jezdí běžně. Vietnam své 
sousedy jistě brzdy dožene,“ uvedl mj. Vietnamci jsou podle něj zdatní obchodníci a 
motocyklisté – ti v živelném provozu. Tamní doprava je pro Evropana neuvěřitelným 
zážitkem. Do Trutnova si přivezl grep a škebli, kterou koupil od chudých obyvatel. (Týdenní 
návštěva.) 
 
Český červený kříž 
 
 Seznamovací akci pro nové členy ČČK proběhla na chalupě v Babí. Bylo jich  
15 – studenti I. r. SZŠ. Probírala se činnost ČČK, zaměřená na pomoc v oblasti sociálních 
služeb. 
 
Spirituál Kvintet 
 
 Po dvou letech se trutnovským posluchačům představil znovu Spirituál Kvintet  
(3.11. v Národním domě, vstupné 175 Kč). Vynikající muzikantské a pěvecké schopnosti jeho 
členů stále přitahují. 
 
Oblastní nemocnice Trutnov 
 
 Od 2. listopadu byl zahájen provoz v rekonstruovaném anesteziologicko-resuscitačním 
oddělení (ARO). Přechodně bylo v nové budově centrálních operačních sálů. 
 Během postupné rekonstrukce staré budovy zůstávala všechna oddělení ARO 
v provozu. Opravy v oddělení ARO spočívaly hlavně v nových instalacích. „Zavedli jsme 
klimatizaci, prostory jsou upravené podle nových hygienických norem. Vytvořili jsme daleko 



bohatší zázemí pro pacienty i personál,“ uvedl ředitel Martin Limburský. Nové jsou 
elektrorozvody, vzduchotechnika a rozvody zdravotnických plynů. Součástí oprav jsou  
i výměny oken. 
 Na rekonstrukci ARO přispěl stát 15 miliony korun – stejnou částkou přispěl kraj.  
 Rekonstrukce jižního křídla staré budovy je součástí III. etapy renovace nemocnice. 
S dokončením se počítá ještě v tomto roce (loni byla dokončena dialýza).  
 Současně probíhají ve III. patře  opravy dětského oddělení – jeho část je v současné 
době už v provozu. Jsou tu tři ambulance a dětská jednotka intenzivní péče. Vše má být 
dokončeno do prosince. 
 
 V rámci III. etapy rekonstrukce nemocnice jsou připraveny ještě tři akce – zateplení, 
výměna oken a inženýrských sítí. V příštím roce by se měl opravit objekt biochemie. Nové 
omítky se plánují na rentgen, dále výměna oken a sítí. 
 Další úpravy v nemocnici provede zařízení ve vlastní režii – komunikace, oplocení, 
parkovací plochy a oprava garáží. 
 
Městská policie (radar) 
 
 Za pět dnů zaznamenali strážníci MP překročení padesátikilometrové rychlosti. 
Všechny prohřešky řidičů zachytili speciálním laserovým radarem a digitálním fotoaparátem. 
 Neukáznění řidiči nedostali blokovou pokutu na místě. V poštovní schránce však brzy 
najdou předvolání ke správnímu řízení. 
 
Nový vchod do Národního domu 
 
 Od 2. listopadu zdobí  opravený vstup do trutnovského Národního domu pozinkované 
železné zábradlí z kovářské dílny Milana Postracha v Mladých Bukách. 
 
Úpravy fary CČE 
 
 Začátkem listopadu byl otevřen opravený vstup a vnitřní prostory fary Církve 
českobratrské evangelické v Úpické ulici. Byla provedena i rekonstrukce vstupních schodů 
a sklepních prostor. V nich je nyní nová místnost pro mládež a obnovené sociální zařízení. 
„Od města jsme dostali sto tisíc korun. Sami jsme udělali práce asi za devadesát tisíc,“ uvedl 
farář Tomáš Molnár. 
 Vnitřek fary (potřebuje novou fasádu) nyní zdobí otevřená výstava fotografií Tomáše 
Dohnálka Loxodonta tec. Je přístupná do 6.12. 
 
Sluchově postižení 
 
 Den otevřených dveří uspořádal 3.11. Svaz neslyšících a nedoslýchavých. Zájemcům 
byly představeny kompenzační pomůcky pro sluchově postižené, např. zesilovač pro poslech 
televize. 
 
Komorní cyklus ZUŠ 
 
 V rámci komorního cyklu ZUŠ se představil 3.11. v Koncertní síni Bohuslava Martinů 
Rainbow quartet. Vznikl před dvěma lety na pražské konzervatoři. Dvě členky kvarteta 
pocházejí z Trutnova – Kateřina Fišarová (1. housle) a Drahomíra Jirková (viola).  



Na programu koncertu byly skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, A. Dvořáka a dalších 
významných skladatelů. 
 
Volby do krajského zastupitelstva 
 

     
 
 Zářijové Radniční listy zveřejnily s potřebným časovým předstihem informace pro 
trutnovské voliče pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 5. a 6. listopadu. 
Seznam voličů pro tyto volby vede Správní odbor MěÚ Trutnov. Do 3. listopadu, kdy bude 
seznam uzavřen, může každý volič zkontrolovat správnost osobních údajů. Volí se 
teritoriálně, v místě trvalého pobytu voliče. Hlasovací lístky budou občanům doručeny  
do 2.11. Volební okrsky a sídla VO zůstávají od posledních voleb do Evropského parlamentu 
nezměněná. 
 Zvláštní list RL přinesl i informace o způsobu hlasování – o volebních místnostech. 
Hlasovací lístky, obálky a kancelářské potřeby převzali zástupci volebních komisí 4.11. 
Trutnovský městský úřad musel vybavit 51 míst visacím zámkem pro hlasovací urnu a lepicí 
páskou. Volební místnosti se otevřou 5.11. ve 14 hodin a uzavřou 6.11. ve 14 hodin. 
 Ve volbách si polepšila především pravice – výrazným nárůstem počtu hlasů  
pro občanské demokraty. 
 
 Hlasování do KZ se v trutnovském okrese zúčastnilo 29,44 % oprávněných voličů. Je 
to nejmenší účast v Královéhradeckém kraji. Voliči v okrese si připsali i další prvenství – 
v porovnání s ostatními okresy východních Čech dali nejvíce hlasů ODS (40,35 %). 
 Volby proběhly bez problémů – svíčky a plynová lampa musely být použity v Babí 
pro výpadek proudu. K volbám tu přišlo 23 osob, k urně šli pro závady v osvětlení jen  
4 voliči. Nejmenší volební účast na Trutnovsku byla ve Studenci – k volbám přišlo jen  
8 občanů – hlasovat přitom mohlo 67 oprávněných voličů. 
 
 Kdo je za okres v krajském zastupitelstvu? 
ODS: Jiří Vambera (54), soukromý lékař, Trutnov. Miloš Jon (57), správce sportovních 
zařízení, Dvůr Králové. Miroslav Vlasák (44), starosta, Žacléř. 
KSČM: Vlastimil Prouza (65), podnikatel, Trutnov. Jiří Gangur (46), starosta, Jívka. Petr 
Jandera (49), podnikatel, Mostek. 
ČSSD: Pavel Trpák (46), privátní lékař, Trutnov. 
KDU-ČSL: Karel Klíma (48), radní kraje, Hostinné. 
SNK: Zdeněk Kraus (51), starosta, Černý Důl. 
 
  
 



K výsledkům voleb se z Trutnova vyjádřili: 
Jiří Vambera – ODS. „Budu usilovat o místo v krajské radě. Mám zájem na tom, aby v ním 
byl náš region zastoupený. Jsme druhé největší město v kraji a měli bychom mít možnost své 
potřeby lépe prosazovat. Jsem rád, že se naplnila má představa o tom, že se člověk 
nereprezentuje svou kampaní, ale tím, co dlouhodobě dělá. Preferenční hlasy jsou úžasné, ale 
mrzí mě nízká volební účast. 
Vlastimil Prouza – KSČM. „Moc spokojený nejsem. Jsme druzí, ale nakonec jsme dva 
mandáty ztratili. Takto náš program budeme obhajovat mnohem obtížněji. Mrzí mne také 
nízká volební účast. I když v královéhradeckém kraji skoro největší, pořád se velmi málo lidí 
zajímá o to, co by mohli ovlivňovat. Preferenční hlasy mě samozřejmě těší a voličům za ně 
děkuji.“ 
Pavel Trpák – ČSSD. „Našich šest mandátů se nedá popsat jako vítězství, je to něco jiného, 
než jsme očekávali. Mysleli jsme, že jich získáme deset. Je to situace problematická, ale ne 
úplně ztracená. Můj vysoký preferenční náskok odpovídá poměrně silné kampani. Bohužel, 
neměla za výsledek vyšší účast našich voličů. Jedna věc je být v zastupitelstvu a druhá mít 
možnost něco ovlivnit. 
 
 V Královéhradeckém kraji získala ODS v zastupitelstvu 21 křesel, KSČM 8 křesel, 
ČSSD 6 křesel, KDU-ČSL 5 křesel, SNK 3 křesla, Volba pro kraj 2 křesla. 
 Vítězství ODS bylo naprosto jednoznačné ve všech pěti bývalých okresech 
Královéhradeckého kraje. 
 Na Trutnovsku se ODS podařilo překonat čtyřiceti procentní hranici. Protože ODS 
byla v tomto okrese nejúspěšnější i v roce 2000, samu sebe tak „porazila“ asi o 13 procent 
hlasů. KSČM opět obsadila druhou příčku, když se pro vyslovilo 17,11 procenta voličů, kteří 
našli cestu k volebním urnám. Přitom komunisté na Trutnovsku ve srovnání s prvními 
krajskými volbami, kdy obsadili třetí místo, zhruba jeden a půl procenta hlasů ztratili. Čtvrtá 
je KDU-ČSL se 7,71 procenta hlasů. Nezávislí na Trutnovsku obsadili s 6,5 procenta hlasů 
páté místo. 
 
 
 
Pivtest 2004 
 

     
 



     
 
 Desátý ročník degustátorské soutěže Pivtest v sobotu 6.11. v Restauraci Na Nivách 
vyhrál Ota Černohouz z Pardubic. Ze 191 účastníků určil podle chuti osm piv z 19 druhů. 
Pivtest se uskutečnil v režii Klubu Kopeckých s podporou známých českých pivovarů. Hlavní 
cenu 120 piv věnoval letos pivovar Klášter. Při minulých soutěžích stačilo na vítězství jen pět 
uhodnutých piv – maximálně se jich uhodlo dvanáct. 
 K jubileu soutěže probíhala i netradiční dražba skleniček a trička Klubu Kopeckých. 
Soutěžilo se i v pití piva na čas – triumfovali Petr Florián a Lucie Hájková, tuplák 
v předpažení  nejdéle udrželi Pavel Brída a Alena Jeriová, držet sud v předpažení Jiří Souček 
a Alena Jeriová.  
 Pivtest 2004 probíhal ve výčepní místnosti, aby měli účastníci na ochutnávku klid. 
Dostávali jako vždy u prezentace decilitrovou sklenku. Sedmnáct pivních lahví bylo pouze 
označeno čísly. Úkolem bylo přeřadit čísla v degustační kartě k jednotlivým pivovarům. 
 Zajímavosti z historie Pivtestu: V roce 2001 se mezi vítězi poprvé objevila žena – Jana 
Karmášková. Počet účastníků rok od roku roste. Při premiéře jich soutěžilo 59. 
 
Ještě k volbám do krajského zastupitelstva 
 
 Některé poznatky z voleb do krajského zastupitelstva: Volební kampaň byla nákladná 
a mnohdy i ošidná bez očekávaného efektu. Kampaň ČSSD byla výrazná i díky velkoplošným 
bilboardům. Přesto zbytečná. Nejsilnější opoziční strana nevynaložila na volební kampaň 
maximum a přesto získala více než třikrát tolik mandátů. Hodně sociálně demokratických 
voličů se k volbám nenamáhalo. 
 Práci volebních komisí v Trutnově zhodnotil vedoucí kanceláře města Luboš 
Rathouský. Za účast dostali předsedové komisí 1 000 korun, členové komisí osm stovek. 
Okrskové volební komise měly 210 členů. Z radnice se podílelo na hlasování 62 pracovníků, 
asi třetina z jejich celkového počtu. Komise čítaly od čtyř do osmi členů. V celém 
trutnovském okrese mohlo jít k volbám na 25 tisíc občanů. 
 
 MUDr. Jiří Vambera usiluje po zvolení o účast v krajské radě. K zvolení uvedl mj.: 
„Myslím. Že jsme lidem ukázali, že naše řešení problémů mají perspektivu. Například výše 
daní je pro voliče srozumitelná. Zrovna tak v oblasti zdravotnictví většině lidé připadá 
přitažlivá možnost vybrat si mezi státním a soukromým typem. Důležitá je také dobrá práce 
našich starostů v komunální politice.“ 
 A jak chce naložit se svým mandátem? „Budu usilovat o místo v krajské radě. Jsme 
druhé největší město a měli bychom tu mít zastoupení. Samozřejmě už z titulu svého 
zaměstnání se bude nejvíce zabývat zdravotnictvím. Rád bych, aby bylo dostupné a zároveň 
efektivní. Další oblast, která mě zajímá, je grantová politika.“ 



 Na názor, že třicetiprocentní účast ve volbách je opravdu nízká, uvedl: „Hodně lidí jde 
hlasovat, až když je nějaký problém. Přesto nám nízká účast svazuje ruce. Čtyřicet procent 
hlasů vypadá sice jednoznačně, ale zamýšlím se nad tím, jaký by byl výsledek, kdyby volilo 
devadesát procent lidí. Vlastně nevím, jak silný mandát pro rozhodování mám.“ 
 Velké množství preferenčních hlasů vysvětluje tím, že „řada stran má na kandidátkách 
doktory, protože jsou známí. Také jsem se cíleně zaměřil na to, abych podporu získal.“ 
 
 MUDr. Pavel Trpák (ČSSD) sice ve volbách uspěl, ale jeho strana získala o křeslo 
méně než minule. V opozici být nechce. „Bouchnout dveřmi a odejít do opozice by bylo 
jednoduché. Jenže to můžeme udělat kdykoliv. Jsem optimista. Věřím, že budeme schopni  
se dohodnout na koalici nebo být její součástí.“ 
 K otázce A co koště na vymetání hejtmanství, jak jste slibovali v předvolební 
kampani, odpověděl: „Já jsem žádné koště připravené neměl. Chápal jsem to jako 
symbolickou záležitost. Vnímám to tak, že voliči to vymetení tolik nepožadovali. Zřejmě 
dnešní situaci vnímají příznivěji než my.“ 
 Dostatek preferenčních hlasů chápe tak: „Horší výsledek je dán  neúčastí voličů. 
Typický volič sociální demokracie vnímá jako jediné důležité volby pouze ty do sněmovny. 
Všechny ostatní považuje za méněcenné. To je chyba, protože přesun pravomocí státu  
na kraje probíhá vcelku intenzivně. 
 Na otázku „Neuspěl jste před dvěma lety v boji o senát, prohrál boj o křeslo ředitele 
náchodské nemocnice a teď vaše strana pohořela v krajských volbách. Není to příliš mnoho 
porážek?,“ odpověděl: „Vždycky záleží na tom, co člověk dělá. Nejméně neúspěchů zažiji 
tehdy, když nebudu dělat nic. Když se o něco snažím, musím počítat i s prohrou.“ 
 
Změny v silniční dopravě (Lidl) 
 

     
 

                                         



 Od 9.11. dochází na dopravní změny v městské části u zimního stadionu. Hlavní je tu 
nyní nová komunikace kolem marketu Lidl ke kruhovému objezdu. Silnice k hospodě  
U Kopeckých je nyní vedlejší cestou. Při vjezdu a výjezdu na ni musí dát řidič přednost 
v jízdě dalším vozidlům. „Počítáme s tím, že časem křižovatku u hospody ve směru ke 
stadionu zrušíme. Pak se bude z Polské na Kryblici jezdit pouze po kruhovém objezdu,“ uvedl 
Miroslav Franc z odboru rozvoje města. 
 Asfaltová silnice od kruhové křižovatky k mostu a parkoviště pro autobusy stály město 
asi 11,5 milionu korun. Objezd vystavěla na své náklady firma Lidl. Její parkoviště u marketu 
bude volně přístupné i pro návštěvníky utkání v místním sportovním areálu. 
 
„Výtvarná dílna“ v MK 
 

     
 
 V „Týdnu knihoven“ proběhla začátkem listopadu akce pro děti s názvem „Výtvarná 
dílna.“ Byla zaměřena na děti předškolního a mladšího školního věku. Inspirací pro tvůrčí 
činnost každého zúčastněného byly knihy s výtvarnou tématikou. Výrobky si děti odnesly 
domů spolu s knihami, které jim byly tímto způsobem nabídnuty,“ vysvětlila ředitelka MK 
Jaroslava Maršíková. 
 
Objezdní komunikace (Lidl) 
 

                                       
    
 Slavnostní otevření „Objízdné komunikace a parkoviště autobusů u prodejny Lidl 
v Trutnově“ se uskutečnilo 9. listopadu ve 14,00 hodin. Ve velmi nevlídném dešťovém počasí 
provedl slavnostní přestřižení pásky starosta města Mgr. Adamec. 
 Provoz po hlavním silničním tahu ve směru na Náchod zlepší nový kruhový objezd. 
Moderní křižovatku zaplatila společnost Lidl. Město zaplatí jen fontánu uvnitř objezdu. 
 Průtah na Náchod prošel už několika zlepšeními – přeměnou světelné křižovatky  



u Špitálského mostu, modernizací a rozšířením silnice podél centra, objezdem u Lidlu.  
„V místech, kde byly dříve těžké nehody, jsou dnes pouze menší havárie s pomačkanými 
plechy. Auta z vedlejších silnic se navíc snadněji zapojují do provozu na hlavní komunikaci,“ 
uvedl starosta. 
 
Den veteránů 11.11. 
 

     
 
 U příležitosti oslav Dne veteránů se konal 11. listopadu v 11,00 hodin pietní akt  
u památníku padlých na městském hřbitově. Po hymně a položení věnců promluvil  
plk. Ondrák.  
 „Den 11. listopad  je v demokratických zemích dnem vzpomínek a uctěním památky 
všech válečných veteránů. Toto datum a tato hodina byla stanovena proto, že 11.11.1918 
v 11,00 hodin byla Německem podepsána kapitulace v železničním vagonu v lesíku  
u Compiégne poblíž Paříže a tímto aktem oficiálně skončila 1. světová válka. Stála více obětí, 
než tehdy v dějinách lidstva všechny předchozí války dohromady. Druhá světová válka pak 
svou ničivostí i tento počet obětí dalece překročila. 
 Delegace válčících stran se tehdy sešly, aby podepsaly dohodu o příměří na základě 
podmínek Spojenců. Jejich delegaci vedl francouzský maršál Ferdinand Foche, německou 
delegaci poslanec Mathias Erzberger, a Spojenci stanovili pro ukončení bojů přísné 
podmínky. 
 Podepsání příměří  znamenalo de facto kapitulaci Německa, ač se všichni němečtí 
politikové tomuto slovu vyhýbali. Císař Vilém II. se octl v naprosté izolaci a mnozí z jeho 
věrných se od něho distancovali. Ostatně jeho abdikaci oznámil již 9.11. říšský kancléř princ 
Max Bádenský. 
 Celý demokratický svět a tedy i my v tento den a v tuto hodinu věnujeme tichou 
vzpomínku všem našim hrdinům, padlým i těm žijícím. Je to naší povinností. Ti žijící 
hrdinové za minulého režimu v mnoha případech trpěli četná strádání, často i perzekuce  
a šikanu. 
 Pro zachování důstojné památky na naše hrdiny z 2. světové války jsme jim mnohé 
dlužni. Nejen těm padlým, ale i těm, kteří ještě mezi námi žijí. Všichni ti mrtví si zaslouží 
naši vzpomínku a ti ještě žijící naši velkou úctu. 
 Naše republika má i další nové veterány ze současných válečných konfliktů, jichž se 
Armáda ČR účastnila v rámci nových spojeneckých závazků. Přejme si, aby se v budoucnosti 
lidstvo co nejvíce vyvarovalo dalších konfliktů. Nakonec i těm padlým z druhé strany válečné 
fronty a konfliktů přes vědomí a nezapomenutelnost všech krutostí a zla poskytněme smíření 
ve smrti. 



 Vážení přítomní, při příležitosti našeho pietního setkání je mou milou povinností 
poděkovat Vám za Vaši účast. Za mimořádnou a trvalou pomoc našemu sdružení uděluje 
Ústřední rada Vojenského sdružení rehabilitovaných panu starostovi města a senátoru  
Mgr. Ivanu Adamcovi, poslanci panu Mgr. Robinu Bönischovi a paní poslankyni  
Ing. Ivě Šedivé Čestnou záslužnou medaili. Dovolte, abych Vám zde medaile předal. 
 Nyní se jako již tradičně půjdeme poklonit památce židovských dívek, umučených  
za války v Trutnově – Poříčí a položíme zde kytici.“ 
 
„Trutnov na dobových pohlednicích“ 
 

     
 
 Slavnostní křest knihy Trutnov na dobových pohlednicích spojený se zahájením 
stejnojmenné výstavy proběhl 15. listopadu v 16,00 hodin ve Staré radnici. Křest knihy 
s textovou částí Antonína Justa a s pohlednicemi, které autorovi ochotně zapůjčili ze svých 
sbírek Pavel Janata, Zdeněk Kadaník a Antonín Tichý a Karel Kubišta, provedl trutnovský 
starosta a senátor Mgr. Ivan Adamec a Ing. Leoš Erben z vydavatelství Gentiana Jilemnice. 
 Kniha je rozdělena do několika tématických celků a neopomíjí ani integrované obce. 
Vydání publikace iniciovala místostarostka Ing. Hana Horynová . Kniha se prodává za 195 Kč 
a je o ni – podle sdělení TIC a knihkupectví zájem. (Podrobněji o uvedené knize v kapitole  
8 trutnovské kroniky.) 
 
Klub seniorů 16.11. 
 

     
 
 S Pavlem Kováčikem, předsedou poslaneckého klubu KSČM sněmovny Parlamentu 
ČR se sešli členové Klubu seniorů při své schůzi 16. listopadu. Předseda KS Miroslav Šafařík 
zve pravidelně k besedování do KS i politické představitele. 
 



ČČK – dárcovství krve 
 

     
 
 Dobrovolní dárci krve z trutnovského okresu byli 16.11. vyznamenáni zlatými a 
stříbrnými Janského plaketami. Zástupci Oblastního spolku ČČK s ředitelem Trpkovičem  
primářkou transfuzního oddělení Dr. Kvardovou provedli letos poprvé i předání Zlatých křížů 
– ty dostávají dárci po 80 odběrech. Dosud tento slavnostní akt se konal v Praze. Letos bylo 
v Trutnově vyznamenání tak devět občanů. 
 
Výtvarný salón královských věnných měst (výstava v GMT) 
 

     
 

     
 
 Výtvarný salón královských věnných měst (již pátý) proběhl výstavou v Galerii města 
Trutnova 20. listopadu od 17,00 hodin. Přístupný bude až do 30.12. 



 Hlavním smyslem této akce je prezentace autorů zastupujících jednotlivá věnná města. 
Letos Trutnov reprezentovala akademická malířka Dana Holá. Celkem se zúčastnilo vernisáže 
deset tvůrců z věnných měst. 
 Její profil zachycuje vkusný katalog vydaný k této jubilejní výstavě. „Narodila se 
21.5.1938 v Kolíně. Po ukončení Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze (textilní obor) 
pracovala jako textilní návrhářka pro podniky Texlen, Moravolen, Ústav bytové kultury, 
několik let vytvářela (nebo navrhovala) dřevěné reliéfy a tapisérie pro různé instituce 
v Trutnově i okolí. Ve volném čase se věnovala kresbě, malbě, grafice, koláži a tapisériím. 
Pro naše město i okolní města navrhla a zčásti i realizovala dřevěné reliéfy a tapisérie  
do různých institucí (MŠ apod.). Z tvůrčích motivů je jí velmi blízký kraj, příroda, dále 
fantazijní (příp. dětsky hravé) motivy včetně hororků, figurální, taneční a hudební motivy, 
někdy i čistá abstrakce. Nyní se zabývá už jen kresbou a koláží, nejnověji také počítačovou 
grafikou – kresbou myší. Účastnila se mnoha autorských i kolektivních výstav u nás i 
v zahraničí, např. s Asociací volné grafiky v Praze nebo s Unií výtvarných umělců v Hradci 
Králové. Též se pravidelně zúčastní každoročních přehlídek „Náchodský výtvarný podzim.“ 
 
 Mezi nejmladší vystavující patří rodačka z Chrudimi Kateřina Soudková (1987), 
studentka Střední umělecké školy grafické v Jihlavě, obor propagační výstavnictví. Častými 
tématy jejich děl jsou zvířata a klasická zátiší.  Fotografii zastupuje souborem aktů Tomáš 
Rűcker (Dvůr Králové nad Labem) a Miroslav Podhrázký (Hradec Králové). Ten přivezl 
barevné velkoformátové záběry Kuksu a černobílé, na fotografické plató zvětšené záběry 
z nedalekého Betléma. Zajímavou keramiku představuje Markéta Škopková (Jaroměř), 
ilustrátorskou práci Květa Kaprašová (Nový Bydžov), za povšimnutí stojí i plátna Filipa 
Dvorského (Vysoké Mýto). 
 Expozice prezentuje nejen mladé talentované autory, ale také ty, jejichž díla byla už 
v galerii k vidění. Vernisáž zahájila místostarostka Trutnova Hana Horynová.  
 
 Královská věnná města patří k nejkrásnějším českým městům. Od počátku 14. století 
je čeští králové odkazovali svým manželkám. Hradec, Chrudim a Vysoké Mýto dal Václav II. 
Elišce Rejčce (1315), později je Karel IV. daroval Elišce Pomořanské. Ještě později přibyla 
další města, jako posledním se královským věnným městem stal Nový Bydžov (1569). Dnes 
mohou tato města nabídnout bohaté stopy slavné historie, spojené s českými královnami. 
Soubory vynikajících a stavebních památek, muzea, galerie, množství současných kulturních 
a společenských akcí, festivalů a slavností. A také nepřeberné přírodní krásy, místa vhodná 
pro relaxaci a odpočinek. Každé z těchto měst má ve své historii významnou kapitolu. 
 
 Pátý výtvarný salón královských věnných měst  je přehlídkou výtvarného umění, 
různých výtvarných technik vyzrálých uměleckých osobností i mladých začínajících tvůrců. 
Tento výtvarný salon je jakýmsi  kaleidoskopem vizuální kultury a jeho úkolem je 
vyprovokovat diváka k myšlence, proč ono výtvarné dílo vzniklo, co znamenalo a znamená 
pro ty, kteří jej vytvořili. Tato souborná výstava nabízí návštěvníkům galerie výstavu děl, 
která jsou svou výtvarnou technikou odlišná. Předpokládáme, že si každý na této výstavě 
najde nebo objeví něco, co ho osloví. Pochopení a následné  subjektivní prožití výstavy je 
hlavním posláním umění. Úkolem tvůrců je tvořit, úkolem galeristů je předkládat výtvarné 
dílo a úkolem diváka, návštěvníka galerie, je pokus najít si v¨cestu k dílu a pochopit jej. 
 
Kampaň o právech v EU 
 
 Také do Trutnova zavítala v polovině listopadu skupina s kampaní o právech v Unii  



a evropském občanství. Tříčlenný tým se usídlil pod stanem na Krakonošově náměstí a 
informoval o problematice EU – o migraci,  o azylu, o správě vnějších hranic EU, o správní 
spolupráci, o boji proti terorismu aj. Všem zájemcům rozdávali přitom informační brožurky, 
plakáty a mini knížky. 
 
Listopad 1989 
 

Vzpomínky na historický listopad 1989 po patnácti letech jako by upadaly 
v zapomenutí. Žádné oficiální oslavy se ani v Trutnově, který se připojil k revoluci už tři dny 
po jejím začátku, nekonaly. Žádné vzpomínky veřejné organizace ani politické strany 
nepořádají. „Vnímáme to jako veřejný státní svátek. Pořádat akce by měli ti, kteří se  
před patnácti lety při revoluci angažovali,“ uvedl trutnovský starosta Adamec. Poměrně  
i stranou zůstalo toto jubileum mezi studenty. Platí to i o trutnovském gymnáziu, kde se 
v revolučních dobách konalo mnoho politických besed. „Považujeme to spíš za akci 
tehdejších vysokoškoláků. Právě oni by měli oslavy či vzpomínky pořádat,“ vyjádřil se 
k tomu ředitel gymnázia Petr Skokan.  

Poprvé se sešli revoluční občané na tehdejším Gottwaldově náměstí 20. listopadu. 
Generální stávka zaplnila toto náměstí 27.11. 

 
Setkání seniorů Trutnova, Police n.M. a Swidnice 

 
V listopadu, 18.11.204, se sešli senioři z Trutnova, Police nad Metují a Swidnice 

k projednání spolupráce v oblasti pomoci starším a osamělým spoluobčanům. Předcházela 
tomu říjnová schůzka zástupců jednotlivých městských úřadů ve svidnickém Domě denního 
pobytu, kde byly navrženy konkrétní formy možné spolupráce. 

Město Trutnov důchodce nijak nezanedbává – podporuje jejich akce ať už přímou 
podporou finanční či zajištěním prostor v klubu Na Nivách. V roce 2005 by mělo dojít 
k dalšímu setkání důchodců zmíněných měst – tentokrát v Trutnově. 

 
Oprava Lomní ulice 

 
Oprava povrchu vozovky Lomní ulice (zadavatelem  její rekonstrukce je město 

Trutnov – počítá se s nákladem pěti milionů korun) probíhá první etapou v listopadu. 
Pokračovat bude příští rok v dolní části ulice až k železničnímu přejezdu. Svrchní 
pěticentimetrový asfaltový koberec se provede až po úplném dokončení rekonstrukce,  
po úpravě chodníků. Celá ulice má být upravena metodou tzv. celoplošné recyklace 
s přidáním cementu. 

 
Příval sněhu 
 
 Husté sněžení o víkendu 20. a 21. listopadu ovlivnilo provoz na silnicích Trutnovska. 
Hasiči museli zasahovat k desítkám nehod. Jen 20.11. to bylo 14 nehod s hmotnou škodou 
přes půl milionu. Hlavní příčinou byla nepřipravenost řidičů – někteří stále jezdí na letních 
pneumatikách. A také příliš rychle. 
 Ze soboty na neděli trutnovští silničáři všechny silnice upravili nasazením čtrnácti 
sypačů a pětadvaceti traktorových radliček. 
 
 
 



Případ D. Beluské 
 
 Určitý rozruch na trutnovské radnici způsobilo oznámení Martina Věcheta, člena 
komise ministra vnitra, že Dagmar Beluská, která na MěÚ pracuje v oddělení matriky a 
evidence obyvatel, neprošla prověrkami před patnácti lety. Její práce s důvěrnými 
informacemi není kontroverzní. Jak se vyjádřil tajemník MěÚ Bc. Nýdrle, téměř každý 
zaměstnanec úřadu pracuje s touto agendou. Evidence obyvatel je přístupná z titulu výkonu 
státní správy. Dagmar Beluská byla na MěÚ přemístěna z bývalého okresu. 
 Dagmar Beluská se cítí být křivě obviněna. U Státní bezpečnosti byla zaměstnána jako 
administrativní síla. Její další působení u policie schválila občanská komise. „U Státní 
bezpečnosti jsem dělala na zkrácený úvazek a mou pracovní náplní bylo vyřizování 
korespondence,“ vyjádřila se. 
 Jak to tedy bylo? V roce 1990 ukončily dvě komise prověrky třinácti příslušníků 
bývalé Státní bezpečnosti v okrese Trutnov. Jedna byla prověrková, druhá občanská. První 
z nich navrhla okamžitý odchod D. Beluské od policie. „Občanská komise návrh prověrkové 
komise změnila a do dalších služeb ve složkách policie ji doporučila. U StB pracovala šest let 
jako sekretářka,“ píše Martin Věchet, člen prověrkové komise, v tehdejším Zpravodaji 
Občanského fóra. 
 Občanská komise, jak uvádějí Josef Fujera a Aleš Bouda, členové bývalé občanské 
komise okresu Trutnov, doporučila další zaměstnání v SNB jen u dvou ze třinácti příslušníků 
StB. Jednou z těchto dvou příslušníků StB, jimž rozhodnutí občanské komise umožnilo 
v SNB a posléze Policii ČR setrvat, byla Dagmar Beluská, jediná žena z třinácti příslušníků 
StB, sekretářka, která vykonávala v StB administrativní práce, přímo v terénu proti 
nepřátelům socialistického zřízení nepůsobila. Informace v tisku a televizi, že výše uvedená 
paní byla ze SNB při prověrkách v roce 1990 vyloučena, je tedy nesprávná, plyne patrně 
z téměř patnáctiletého časového odstupu od předmětné doby. 
 
Mezinárodní výstava KŽM a DDM Trutnov 
 

     
 



                                      
 
 Klub železničních modelářů Trutnov a Dům dětí a mládeže Trutnov připravily  
ve dnech 25.-30.11. Mezinárodní výstavu železničních modelů a kolejišť ve výstavních 
prostorách Staré radnice. Slavnostní zahájení výstavy bylo v 9 hodin 25. listopadu. Výstava 
byla otevřena denně od 11 do 18 hodin. Vstupné: dospělí 10 Kč, děti 5 Kč. 
 V expozici výstavy upoutají především dvě velká kolejiště. Tím prvním je 
automaticky řízený model firmy Tillig TT Bahn  z německého městečka Sebnitz. Návštěvníci 
výstavy mohou tak zhlédnout jedinečné kolejiště, které tito modeláři představili  
při prestižním mezinárodním veletrhu v Norimberku. „Je to reklamní kolejiště. Firma v něm 
představuje vlastní výrobky, které prezentuje při veletrzích hraček,“ uvádí jeden z hlavních 
pořadatelů trutnovské výstavy Jiří Beran. Kolejiště končí svou pouť po evropských veletrzích 
právě v Trutnově.“ 
 Druhé kolejiště představují pořadatelé expozice z trutnovského klubu železničních 
modelářů. Mohou se pochlubit velkým kolejištěm ve tvaru L. Na modelu upoutá především 
dvojí provedení kolejiště – klasické a úzkorozchodné. „S modelem jsme se v dobrém světle 
předvedli na známé mezinárodní expozici v Berlíně.“ 
 Trutnovská modelářská mládež se představuje návštěvníkům výstavy expozicí se 
žákovským kolejištěm. Na něm si procvičují železničářské základy. „Součástí výstavy je také 
expozice modelů. Ty uvidí lidé v samostatných vitrínách podobně jako v předchozích letech,“ 
uvádí dále Jiří Beran. 
 
 Proč německá firma Tillig i letos vystavovala zrovna v Trutnově? „Známe už dlouho 
místní modelářské nadšence. Majitel firmy pan Tillig a já jsme dokonce členy trutnovského 
klubu. A navíc zde můžeme dělat dobrou službu naší firmě,“ vysvětlil výrobní ředitel firmy 
Tillig Hanno Gelfert.  Proto také tak dobrá spolupráce obou klubů. Modelářům v Trutnově 
poskytuje německý partner základní materiální vybavení pro stavbu kolejišť, řadu výrobků  
za výrazně příznivější ceny. 
 
 Nově zrekonstruované prostory fary Církve československé husitské (bezbariérový 
přístup, oprava topení) slouží především Klubu vozíčkářů – pravidelně se tu konají setkání 
s různými známými osobnostmi. Dále i volnočasovému programu Shelter při Riaps Trutnov. 
 
 
 
 
 
 
 



Vánoce dětem 25.11. (výstava v MP) 
 

      
 
 Při vernisáži výstavy Vánoce dětem v Muzeu Podkrkonoší Trutnov promluvila jeho 
ředitelka Milada Ryšánková. 
 „Výstavu otevíráme těsně před prvním adventní nedělí. Přesně vymezený čtyřtýdenní 
čas v římsko-katolické církvi je nazýván adventem z latinského substantiva adventu, příchod. 
V přeneseném smyslu je adventem nazývána doba příprav, radostného očekávání a naděje  
na den, kdy se podle biblické dějepravy narodil Ježíšek. Připomeňme si, že Vánoce se 
v křesťanském světě slaví již dva tisíce let a patří k nejvýznamnějším svátkům liturgického 
kalendáře. Jejich současná podoba je výsledkem dlouhodobého prolínání pohanských  
a přírodních kultů a církevním kalendářem. 
 Ačkoliv je ústřední téma – narození Ježíška – identické po celou dobu existence, 
forma a částečně i obsah Vánoc se neustále mění, vyvíjí, přetváří. V minulosti se Vánoce 
naplno slavily v daleko širším časovém rozmezí než dnes, kromě již zmíněného adventu pak  
u pravověrných přívrženců cyklus významných dnů trval nejméně do 6. ledna, Tří králů, 
mnohdy však až do 2. února. 
 Hektický život uplynulých zhruba to let si vynutil značnou redukci oslav, a tak jsme si 
přivykli pouze na tři sváteční dny. O to úporněji akcentujeme Vánoce jako svátky rodinné, 
zasvěcené především dětem, jejichž symbolem je vánoční stromek s dárky. Rovněž 
obdarovávání totiž patří k ušlechtilým tradicím příznačným pro Vánoce. Vzpomeňme na 
legendu o narození Ježíška, zpodobovanou v betlémech domácích i kostelních, ke kterému 
spěchají s velkolepými dary. Tři mudrci, ale i spousty dárečků – obyčejných lidiček, které 
chtějí Jezulátku dát to nejlepší, co ve své chudobě mají. Proto jsme volili novým motivem 
letošní výstavy hračky všeho druhu, více či méně archaické, z doby našeho dětství, dětství 
našich rodičů a prarodičů, které se každoročně pod stromky objevují. Představujeme Vám část 
naší sbírky hraček, která, založená jakožto obor v podstatě před deseti lety, se rozrostla  
na soubor čítající již několik set exponátů. Volba padla na panenky jako nejcharakterističtější 
hračky holčiček, a na figuriny koníčků, zvířátek a miniatur různých dopravních prostředků 
určených především pro kluky. Mimochodem k nejpočetnějším typům evropských hraček  
ve středověku (14.-15. st.) náležel koník (případně s jezdcem) a panna. Znamenalo to 
vyjádření ideálního rozdělení společnosti na muže – bojovníka a ženu – matku a hospodyni, 
figurka panny byla zpodobována jako miniatura dospělé ženy. Přenesme se tedy alespoň 
nakrátko do světa dětských snů a přání, do světa starých hraček, které nás dodnes okouzlují 
svou rozmanitostí a vyvolávají v nás nostalgické vzpomínky na dob nedávno i dávno minulé. 
 
 
 



Anna Ludwigová (103 let) 
 

                                       
 
 Významné životní jubileum 103 let oslavila 26. listopadu v domově důchodců Anna 
Ludwigová. Je nejstarší žijící občankou našeho města. „Paní Anna má ráda především legraci 
a sluníčko. Dříve se často a dlouho vyhřívala na zdejší terase. Většinou jsme měli problém ji 
odtud vůbec dostat,“ prozradily nám při návštěvě jubilantky pracovnice domova důchodců. 
 Anna Ludwigová se do Trutnova přestěhovala před několika lety z Vídně. 
V trutnovském domově důchodců žije od roku 1995. Má dvě děti (syn dosud žije ve Vídni), 
dva vnuky a dvě pravnučky. 
 Mezi gratulanty nejstarší občance nemohl chybět starosta města Ivan Adamec, 
zástupci sociálního odboru, kronikář a fotokronikář. 
 
Rotariánský zvon na Sněžce 
 
 Šest členů Rotary Clubu Trutnov dopravilo 28.11. na Sněžku pětikilový putovní zvon, 
jehož pouť začala v červnu v Dubaji. Na nejvyšší české hoře ho rozezněl prezident 
trutnovských rotariánů Pavel Bezděk. Je to jeden z pěti zvonů, jimiž hnutí Rotary slaví  
po celém světě sto let existence. Po vzpomínkovém aktu převezli Trutnované  zvon svým 
kolegům v Hradci Králové. 
 
Mikulášoviny (letos už dřív) 
 

     
 
 Letošního „Mikuláše“ připravili pro děti pracovníci Domu kultury s předstihem, a to 
už na dva dny 28. a 29. listopadu. Největším darem pro všechny bude pořad 



havlíčkobrodského Divadýlka Drak. Nebude chybět také Mikuláš s drobnými dárky. Místem 
Mikulášovin bude Národní dům. Vstupné děti 25, ostatní 35 Kč. 
 
Matriční události 
 
 V listopadu se v Trutnově narodilo 58 dětí, z toho 14 trutnovských (10 hochů  
a 4 děvčata). V tomto období tu zemřelo 41 lidí, z toho 17 trutnovských (10 mužů a 7 žen). 
Bylo uzavřeno celkem 10 sňatků. 
 Slavnosti vítání dětí do života se konaly 6., 13. a 20. listopadu ve Staré radnici.  
Do pamětní knihy města bylo zapsáno 45 dětí. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích  
34 spoluobčanů. Nejstarší občanka Anna Ludwigová se dožila 25.11. požehnaných 103 let. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Uchazečů o zaměstnání bylo na okrese k 30.11. 5 413 osob, míra nezaměstnanosti 
8,78 %. Ve správním obvodu Trutnova 3 052 (56,4 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 
3 139 dělníků, 202 absolventů škol, 66 mladistvých a 951 občanů se změněnou pracovní 
schopností. V listopadu se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 687 občanů.  
Do zaměstnání nastoupilo 412 uchazečů. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 422 uchazečům  
o práci (26,3 % z jejich celkového počtu). Na podporách bylo vyplaceno 67 705 tisíc Kč. 
 Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 61 uchazečů, do rekvalifikace byla 
zařazeno 110 uchazečů. S příspěvkem úřadu práce vzniklo 88 nových pracovních míst. 
 V Trutnově samém připadlo na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel  
1 462 nezaměstnaných s mírou nezaměstnanosti 8,75 %. 
 

  



Kulturní nabídka na prosinec 
 
 Kam v Trutnově v prosinci za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti nabídly 
prosincové Radniční listy. 
Dům kultury: 
6.12. – 6.1. Petr Líbal: Fotografie. Kino Vesmír. 
6.12. Akademie třetího věku: Vánoční odpoledne v Národním domě. 
7.12. Jak jsme přišli na svět. Pořad Pavla Nováka pro MŠ a 1.-3. tř. ZŠ. ND. Vstupné 30 Kč. 
7.12. Pavel Novák: Koncert v Nár. domě od 19.30 hodin. Vstupné 95 Kč. 
8.12. Co je to písnička. Pořad P. Nováka pro 4.-6. tř. ZŠ. Nár. dům, vstupné 30 Kč. 
8.12. Zkrocení zlé ženy aneb Jakou moc má láska. Divadelní předplatné. Národní dům. 
10.12. K Band. Předvánoční koncert. Národní dům. Vstupné 45 Kč. 
11.-13.12. Tři adventičky. 11.12. Malé adventní trhy. 13.12. Šikulky. Setkání před Betlémem. 
16.12. Musica antiqua Trutnov. Vánoční koncert v Koncertní síni B. Martinů. Vstupné 45 Kč. 
25.12. H Kvintet. Vánoční koncert v Národním domě. Vstupné 45 Kč. 
 

     
 
31.12. Silvestrovský ohňostroj ve 23.45 hod. na Krakonošově náměstí. 
 
New End: 
3.12. Skulině. 4.12. Ivan Hlas a Růžový brejle. 5.12. Mikulášská pro děti. 9.12. Wabi Daněk. 
10.12. Gaia Mesiak – Status Present. 11.12. Rockotéka. 16.12. Tomáš Kočko a orchestr. 
17.12. N.Ú.N. + Tass + Benjaming band. 18.12. Drum Or Die 23.12. Bubeníci.  
25.12. Rockové Vánoce – Insaura, Reaggae zkouška. Not Fragile. Prokson. Strange People. 
Lermont. De Pee. 26.12. Rockotéka. 31.12. Silvestrovská rockotéka. 
 
ZUŠ Trutnov: 
8.12. Žákovský koncert v sále ZUŠ. 10.12. Koncert skupiny Haas band. 
11.12. Zimní koncert Dětského pěveckého sboru v KS B. Martinů. 
14.12. Žákovský koncert v sále ZUŠ. 
15.12. Pražský hradčanský orchestr Josefa Komůrka. KS B. Martinů. 
18.12. Adventní koncert v kostele narození P. Marie. 
20.12. Výroční koncert. Koncertní smíšený pěvecký sbor ZUŠ Trutnov a Collegium Camerale 
Trutnov. KS B. Martinů. Vstupné dobrovolné. 
21.12. Vánoční koncert Orchestrae inventatis. KS B. Martinů. 
 
Galerie Lada: 
28.11.-15.12. Jiří Kristen: Krajina a zátiší. 



16.12.-31.12. V.I.P. In Akt. Obrazy a grafika Daniely Benešové, Emila Filly, Ludmily 
Jandové, Oty Janečka, Vladimíra Komárka, Ladislava Kuklíka, Václava Macháně, Vladimíra 
Renčína, Solovjevové, Vladimíra Suchánka. 
 
Ostatní pořadatelé: 
do 31.12. Výstava výtvarníků královských věnných měst ČR v Galerii města Trutnova. 
26.11.-16.1. Vánoce dětem. Výstava historických hraček ze sbírek Muzea Podkrkonoší 
Trutnov. 
3.12. Čertovský country večer se Star Westem. Hraje Kocábka. Nár. dům, vstupné 60 Kč. 
17.12. Vánoční koncert. Ženský pěvecký sbor Chorea corcontica a Collegium camerale. 
Koncertní síň B. Martinů. Vstupné dobrovolné. 
 
Country club Bonanza: 
2.12. Jarní vánek. 9.12. The Castelans. 16.12. Country band Bonanza. 18.12. Zvěřinové hody 
s Wotroky Hradec Králové. 23.12. Rozjímání. Písničky Pavla Žalmana a Ohonky a Wabiho 
Daňka v interpretaci Jitky Kuncové a Jiřího Karase Jůzl. 
27.12. WWW cz. Královédvorská kapela. 28.12. Slimarti. 31.12. Silvestr – K.T.O. 
 
Čertovský country večer 
 
 První prosincové dny spatří už tradičně různé besídky, karnevaly, společenské akce 
spojené s čerty a Mikuláši. Pro malé i velké. 
 Hlavní akci připravil na 3.12. Dům kultury v Národním domě, který nabídl Čertovský 
country večer – taneční akci ve stylu country, učení jednoduchým tancům, setkání s čerty a 
čerticemi. Celým večerem provázela hudební skupina Kocábka a vystoupení Star West. 
(Vstupné 60 Kč). S ním akci DK připravil. 
 
Klub seniorů 1.12. (bilance 15 let) 
 

     
 
 Hosty schůze KS 1. prosince byli někdejší představitelé Občanského fóra Aleš Bouda, 
Josef Erben, Zdeněk Šmíd a Vlastimil Šubrt. Náplní diskuse nebyly však jen vzpomínky  
na revoluční události před 15 lety, ale i posouzení vývoje v České republice. „Pozvali jsme 
je,“ uvedl předseda KS M. Šafařík, „protože si vážíme práce každého, kdo tehdy přiložil ruku 
k revolučnímu dílu. Zajímalo nás, jak právě tito lidé hodnotí oněch 15 let, které od té doby 
uplynuly. Chtěli jsme prostě vědět, zda souhlasí s vývojem v zemi.“ Většina hostů dnes 
působí ve významných funkcích a jsou známými osobnostmi – např. Vlastimil Šubrt se stal 
politikem a senátorem, Aleš Bouda je právníkem trutnovské radnice, Zdeněk Šmíd je 
ředitelem úřadu práce. 



 Na programu schůze byla i beseda s ředitelem Oblastní nemocnice Trutnov  
MUDr. Martinem Limburským.  
 
Kontaktní centrum pro uživatele drog 
 

     
 
 V prostorách objektu RIAPSu v Náchodské ulici bylo 1.12. otevřeno zrekonstruované 
kontaktní centrum pro uživatele drog se zaměřením na cílovou skupinu problematických 
uživatelů. „Stěžejní je program Harm Reduktion, který minimalizuje sociální a zdravotní 
rizika. Rozhodně nejde o žádnou podporu fetování,“ zdůraznila vedoucí střediska Olga 
Trunečková. Funguje tu i tzv. Výměnný program, kdy jsou použité injekční stříkačky 
vyměňovány za čisté. Tím je zaručeno, že použité nebudou nikde volně odhazovány, ale 
budou moci být bezpečně likvidovány. Klientům se tu pomáhá i odbornými radami. „Důležitý 
je také osobní kontakt, kdy můžeme lidi informovat o zdravotních rizicích pro ně a jejich 
okolí. Případně je dovést až do léčebny.“ 
 Středisko působí i jako poradna pro rodiče, partnery a blízké uživatelů. Provádí se tu  
i anonymní testování na HIV a hepatitidy. Tyto úkony jsou bezplatné. 
 Pro klienty, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou nebo nechtějí  do střediska přijít, 
působí tu terénní pracovník, který za nimi vyjíždí do okolních míst. 
 Centrum působí v celém regionu okresu Trutnov. Zřizovatelem je Královéhradecký 
krajský úřad. Ve středisku jsou na plný úvazek dva pracovníci a tři na částečný úvazek. 
 
Charitativní akce 
 
 V ulicích Trutnova proběhly 1.12. dvě charitativní akce. Do akce „Světový boj proti 
AIDS“ s zapojily studentky SZŠ. „Symbolem byla červená stužka, kterou děvčata připínala  
na klopy kabátu.  Získané příspěvky budou použity na provoz a preventivní činnost  Domu 
světla, sociálně-zdravotního a azylového zařízení pro HIV pozitivní a nemocné AIDS,“ 
vysvětlila organizátorka akce Iva Nývltová. 
 Do celorepublikové akce Vánoční srdíčkový den se zapojili žáci SOŠ a SOU  
ve Volanovské. Vybrali 23 363 Kč, které byly postoupeny klinice dětského lékařství v Praze. 
(Sbírku pořádalo občanské sdružení Život dětem.) 
 
 
 
 
 
 



Dny otevřených dveří škol 
 

     
 

       
 
 První Dny otevřených dveří se realizovaly na některých trutnovských školách už 
v prosinci – další v lednu. Rodiče jsou seznamováni s ukázkami výuky, se zařízením školy. 
Beseda s učiteli jim osvětluje řadu vyučovacích i výchovných problémů. 
OA 3.12., SZŠ 3. a 8.1., G 6.12.) 
 
Vánoční trhy 
 

     
 
 Vánoční trhy v roce 2004 nebudou na Krakonošově náměstí, ale vedle budovy 
okresního soudu v nádražní ulici. „Nebyli jsme spokojeni se sortimentem, který v nabídce 
převažoval. Některé stánky se dokonce změnily v asijské igelitové přístřešky, které neměly 
s vánočním zbožím moc společného,“ uvedla místostarostka Hana Horynová. 



 Na novém místě u soudu bude letos asi třicet stánkařů. Chybět tu nebude betlém, 
vánoční atmosféru tu oživí muzikanti z Peru. Trhy začnou 10.12. a skončí 28.12. 
 Ve spolupráci s Domem kultury připravuje město v prostorách Staré radnice Malé 
adventní trhy ve dnech 11. a 12. prosince. Jejich hlavní náplní tu budou řemesla, ukázky  
a prodej rukodělných výrobků. 
 
 Od 2.12. má Královéhradecký kraj nového hejtmana Ing. Pavla Bradíka (ODS),  
tři náměstky – jsou to Rostislav Všetečka (ODS, Helmut Dohnálek (SNK), který je  
1.náměstkem a Petr Kuřík (ODS), který je 3. náměstkem hejtmana. Petr Dohnálek je členem 
Sdružení nezávislých SNK, se kterým ODS vytvořilo povolební koalici. 

Ustavující zasedání krajského zastupitelstva řídil jeho nejstarší člen Vlastimil Prouza 
(KSČM) z Trutnova. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má většinu koalice ODS  
(21 křesel) a Sdružení nezávislých kandidátů SNK (3 křesla). V opozici jsou KSČM  
(8 křesel), ČSSD (6), KDU-ČSL (5) a Volba pro kraj (2). 

V devítičlenné radě zastupitelstva má ODS sedm a SNK dvě křesla. Trutnov má v radě 
zastoupení Jiřím Vamberou (ODS). 

 
Bene Dance Art Team 
 
 East Bohemia cup, který se měl v Trutnově konat 4. a 5. prosince a na který se 
tanečníci centra Bene Dance Art Teamu pod vedením Waltera Elscheka pilně připravovali,  
se z technických důvodů nekonal. 
 
Turnaj v křížovém mariáši 
 

     
 
 Již osmý ročník Mikulášského turnaje v křížovém mariáši se konal v restauraci  
Na Nivách 4. prosince. Byl dotován hodnotnými cenami – vítěz získal barevný televizor. 
(Roman Kunger z Jaroměře.) Účast na turnaji malá – jen 40 účastníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Klub zdraví 
 

     
 
 Další setkání Klubu zdraví 6.12. bylo zaměřeno na vánoční menu. Proběhlo tradičně 
v budově Církve adventistů sedmého dne v ul. M. Majerové. 
 
Kytarový večer v KS B. Martinů 
 

     
 
 Koncertní síň Bohuslava Martinů zaznívala 6.12. originální hudbou a zpěvem. 
Program zahrnoval Židovské písně Kafkovy Prahy, Solovou virtuózní kytaru, Písně Jaroslava 
Ježka a Duel Štěpána a Jana – Matěje Raka. Zpěv obstarala Monika Žáková. 
 
Mikuláš v nemocnici 
 
 Zábavný program s drobnými dárky připravily 6.12. pro dětské pacienty trutnovské 
nemocnice studentky SZŠ. Obdarováno bylo devatenáct dětských pacientů. 
 
Chanuka 
 
 Propagátorem židovské kultury v Trutnově je poslanec Robin Bönisch (výstava 
v Muzeu Podkrkonoší). V jeho poslanecké kanceláři se 7.12. rozsvítil osmiramenný svícen – 
začala Chanuka, osmidenní svátek světel. Židé si o tomto svátku připomínají nové zasvěcení 
druhého jeruzalémského chrámu. 
 
 



 
Výstavba Dračí uličky 
 

     
 

       
 
 Zřízení legendární Dračí uličky bylo v prvních prosincových dnech v podstatě 
ukončeno. Slavnostně bude toto odpočinkové místo nad parkovištěm ve Slezské ulici 
otevřeno na jaře 2005. Výstavba (včetně osvětlení, zábradlí, výtvarného díla) si vyžádalo  
1,5 milionu korun. 
 
Z rozhovoru s krajským radním MUDr. J.  Vamberou 
 
 Rozhovor se soukromým gynekologem MUDr. Jiřím Vamberou po jeho zvolení  
do krajské rady KH kraje zveřejnily 8.12. Krkonošské noviny. 
 „Praxi nepustím, ale většinou mě bude zastupovat jiný lékař. Práce radního je úvazek 
na celý týden. Rozhodně vyžaduje celodenní práci. Gynekologická ambulance bude běžet 
v dosavadním rozsahu. Bude mě zastupovat lékařka. V jedné či dvou odpoledních směnách 
budu dělat jakéhosi garanta. Abych neztratil svou odbornost, budu dál vykonávat zákonem 
stanovené minimum praxe. I v nemocnici při občasných službách.“ 
 „V kraji budu garantem pro oblast životního prostředí a zemědělství. Kromě toho si 
vytvářím podmínky proto, abych se nadále staral o oblast zdravotnictví a styku s Evropskou 
unií. To bude na úrovni výborů a komisí.“ 
 „Rád bych pomohl ke zlepšení komunikace mezi zvolenými zástupci a úředníky. 
Zastupitelé by měli mít dobrý servis a pohotové informace o dění na úřadě.“ 
 Zájmy Trutnova chce nadále hájit. „Moji naprostou prioritou bude prosazení výstavby 
dálnice D 11 až k nám a dál do Polska.  Odbor životního prostředí se tímto bude zabývat a já 
se pokusím svým vlivem naše zájmy hájit.“ 
 



Nová prodejna Okay 
 

           
 

        
 
 Otevření nové prodejny elektrospotřebičů Okay u Hypernovy 8.12. sem soustředilo už 
před zahájením prodeje stovky koupěchtivých – výrobky se tu nabízely za nezvykle nízké 
ceny. Řada nedočkavců se před obchodem tísnila už tři hodiny před otevřením v devět hodin. 
Mnozí ze čtyř set zájemců však byli zklamáni – levných televizorů bylo jen několik stejně 
jako mobilů za tisícovku. Podobné to bylo i s magnetofony a dalšími elektrospotřebiči. 
 Výhodný nákup (mikrovlnná trouba za 699 Kč, televizor Philips s úhlopříčkou 70 cm 
za 5 999 Kč) přilákal během prvního dne více než dva a půl tisíce zákazníků. 
 
Oranžový dům (Vánoční dny otevřených dveří) 
 
 Ve dnech 9.-11. prosince se otevřel  v rámci „Vánočních dnů otevřených dveří“ 
veřejnosti Oranžový dům na Žižkově ulici. Zrekonstruovaný a moderně vybavený objekt 
bývalého kojeneckého ústavu, který poskytuje lidem s mentálním postižením kvalitní bydlení, 
denní pobyt a uplatnění v pracovních dílnách, překvapil mile všechny četné návštěvníky. 
 Oranžový dům Trutnov, detašované pracoviště Ústavu sociální péče Hajnice, 
představuje další vylepšení života mentálně postižených. 
 
Návštěva ze Swidnice a Police n. M. v sociálních zařízeních města 
 
 V rámci sociální spolupráce přijeli 10.12. do Trutnova hosté z polské Swidnice a 
z Police nad Metují, aby zhlédli trutnovská zařízení v této oblasti péče o člověka. Prohlédli si 
se zájmem domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. Výklad jim zasvěceně poskytli 
Karel Rouha a Veronika Vášová, pracovníci MěÚ Trutnov. 
 



Vánoční stromky 
 
 Od 9. prosince už nabízejí Lesy a parky, s.r.o., prodej vánočních stromků, a sice 
v sídle společnosti v Úpické ulici čp. 469. 
 
Vzpomínkový večer na Josefa Prouzu 
 
 Stovky let by se 17. prosince 2004 dožil významný lidový léčitel Josef Prouza 
z Batňovic, na kterého s vděčností vzpomínají jeho četní pacienti, kterým nezištně pomáhal až 
do svých 90 let od bolestí pozemského světa. Nehledě na mrazivý čas se zaplnil 11. prosince 
sál batňovického kulturního domu více než sedmdesáti účastníky včetně členů jeho rodiny.  
Při vánočním setkání nechyběli přátelé z Trutnova i okolních měst – až z Olomouce přijel 
nakladatel jeho díla Václav Lukeš. 
 Vzpomínkový večer, jehož hlavním iniciátorem byl trutnovský spisovatel Jaroslav 
Hofman (známý svou knihou „Zpráva o léčiteli z Batňovic“), proložený citlivě hudbou 
úpického kvinteta, zapůsobil dojemně. Všem návštěvníkům přiblížil lidsky i odborně 
osobnost Josefa Proudy lékař Jaroslav Špalda, batňovický kronikář Jiří Hetflejš, fotograf 
Pavel Rejtar, bývalý senátor Vlastimil Šubrt, starostka Batňovic Vladimíra Pátková, syn pana 
Prouzy a Jan Halíř, který adventní setkání zasvěceně moderoval. 
 Ti všichni dokázali málo slovy říci hodně o panu Prouzovi a o jeho mnoha dobrých 
skutcích. V ten památný prosincový večer jsme byli díky jim všichni zase plně s ním a on 
s námi. 
 
Změny v MHD 
 
 Od 12.12.2004 připravila Dopravní společnost OSNADO ve spolupráci s městem 
Trutnov pro následující období v souvislosti s novými jízdními řády některé změny v provozu 
autobusů na linkách MHD v Trutnově č. 1, 2, 3, 4 a 6. 
 
Žáci ZŠ představili svou zručnost 
 

     
 



     
 
 Žáci základních škol dostali 12.12. příležitost prokázat svou zručnost ve Staré radnici. 
ZŠ Mládežnická např. paličkování, výrobu zvonků z květináčů, odlévání mýdla do formiček, 
zdobení keramiky, perníků, věnců i jablek. Zvláštní a Pomocná škola v HSM výrobu ozdob  
ze slaného pečiva. ZŠ R. Frimla odlévání sádry do plastových fólií a jejich zdobení. ZŠ 
Komenského práci s hlínou. Co umějí předvedli i žáci ZŠ ve Voletinách, ZŠ V Domcích a ZŠ 
kpt. Jaroše. 
 
Bývalá poliklinika ožívá 
 
 Budovu bývalé polikliniky postupně nabízejí jednotliví podnikatelé. Jednotlivé 
opravené prostory jim nabízí nový majitel Hradecká společnost Správa obchodních aktiv 
koupila polikliniku v roce 2002 od Fondu národního majetku. Od té doby investoval nový 
vlastník do úpravy interiéru již několik milionů. „Budova je sice staticky v pořádku, ale je 
třeba postupně vyměnit veškeré rozvody sítí, případně okna, opravit střechu aj. V závěru 
rekonstrukce počítáme samozřejmě také s opravou vnějšího vzhledu polikliniky. Ale zavázat 
se nyní ke konkrétnímu termínu nemohu,“ uvádí jednatel Společnosti Stanislav Divíšek. 
 Vlastníci mají zájem zachovat i stávající ambulance dětských lékařů a psychiatra. 
 V současné době je objekt využívaný asi z poloviny. Úpravy (WC, elektroinstalace, 
dílčí opravy střechy) pokračují. Problémem tu zůstává nedostatek parkovacích míst 
v blízkosti. I to se snad podaří v budoucnu ve spolupráci s městem vyřešit. 
 
Výstava malíře Jiřího Kristena (od 28.11.) 
 
 Do poloviny prosince probíhá v Galerii Lada výstava obrazů krajin a zátiší malíře 
Jiřího Kristena. Majitelkou galerie je Lada Kastelová. 
 
 Komunitní centrum v Horním Starém Městě ožilo 16.12. vystoupením romských 
předškolních dětí při vánoční besídce. 
 
Vánoční pořad pro děti v kině 
 
 Zábavný pořad agentury Amfora sledovalo 16.12. v sále kina Vesmír přes tři sta dětí, 
které upoutal pestrý program – skupina Maxim Turbulenc, výtvarník Michal Nesvadba, různé 
hry a soutěže. Pořad moderovali Jan Čenský a Petr Salava. Pořad, který podpořili trutnovští 
podnikatelé, byl pro všechny děti zdarma. 
 
 



Klub filatelistů 
 
 Sběratelé známek, cenin, pohlednic a jiných rarit se sešli naposled v tomto roce 18.12., 
aby zhodnotili uplynulý rok. Ten obohatila především propagační výstava pohlednic  
a dopisnic. Klub filatelistů vedený Pavlem Janatou má 90 aktivních členů. 
 
Trutnovští studenti v Europarlamentu 
 
 Z dvoudenní návštěvy Evropského parlamentu ve Štrasburku se vrátila pětičlenná 
skupina studentů z Trutnova. Ti společně s dalšími padesáti studenty z celé ČR se ve Francii 
seznamovali v fungováním této instituce. Setkali se tu i s českými poslanci. Cestu pořádalo 
občanské sdružení Mladí sociální demokraté.  Parlamentu mohli mj. sledovat z galerie 
hlasování poslanců o nových směrnicích Unie a o udělení Sacharosy ceny za rok 2004 
Běloruské asociaci novinářů. 
 S českými europoslanci Liborem Roučkem a Richardem Falbrem diskutovali  
o budoucím referendu o přijetí Evropské ústavy. Cestu z Francie rozšířila návštěva radnice 
v Norimberku a krátká prohlídka města. 
 
Nová dopravka v areálu Autostylu 
 
 Slavnostní otevření nového moderního pracoviště oddělení dopravně správních agend 
při správním odboru městského úřadu v Trutnově, které se nachází v areálu firmy Autostyl 
v Horské ulici, proběhlo 20. prosince. Po projevu starosty a senátora Mgr. Adamce a ředitele 
Autostylu Ing. Kranáta následovala prohlídka nového zařízení (je to tu jako v paláci). Řidiči 
už nemusí vyřizovat administrativu v nedůstojném prostředí přízemí bývalého Okresního 
úřadu v Trutnově. 
 
Prodej kaprů 
 
 Prodej vánočních kaprů, bez nichž si už nedovedeme představit štědrovečerní jídlo, 
začal i v Trutnově. Před Hypernovou prodávají živé kapry kilo za 69 (standard) a 75 korun 
(výběr). Před Rybárnou u Vacků se prodávají za cenu 79 korun za kilo. 
 
Předvánoční posezení pro malé v MK 
 
 Malým návštěvníkům knihovny přišel jistě vhod předvánoční program 20.12. 
s povídáním o vánočních zvycích u nás i ve světě, zpívání koled, hádanky, kvízy a soutěže. 
 
 Předvánoční shon využívají zloději. Krade se především v přeplněných obchodech, ale 
i na ulicích, jak dokládá řada okradených. Skoro jedinou obranou je lépe si hlídat tašky  
a osobní věci. 
 
Komorní večery ZUŠ 
 
 V prosinci skončil druhý ročník koncertního cyklu Komorní večery pořádané ZUŠ 
Trutnov. „Myšlenka projektu,“ jak uvádí Jiří Houska, dramaturg ZUŠ, „vznikla na podzim 
2002, na počátku mého působení v Trutnově, při diskusích s ředitelem ZUŠ Tomášem 
Komárkem. Oba jsme cítili potřebu obohatit žáky školy i trutnovskou veřejnost o pravidelný 
koncertní život. Postrádal jsem koncerty v mezidobí během roku mezi hodnotnými festivaly, 



jakými jsou Trutnovský podzim, Jazzinec, Trutnovský varhanní festival a Trutnovský advent. 
Oba nás vedla myšlenka, že žákům při studiu hudby velmi prospívá, mohou-li slyšet živou 
muziku ve vrcholné interpretaci…“ 
 „Zároveň jsme chtěli využít nádherného sálku Haasova paláce v prostorách naší školy 
– pozdější praxe však ukázala, že kromě například kytarových vystoupení nám akusticky  
i kapacitou pro velký zájem publika nestačí. Tak jsme koncerty v naprosté většině přemístili  
do Hudební síně Bohuslava Martinů. 
 Vznikla tradice převážně středečních akcí od 19 hodin. Všechny naše plány by ale 
nemohly být realizovány bez vzácně vstřícného přístupu hlavního sponzora – města Trutnov, 
které nám pro oba roky poskytuje grant, a bez finanční podpory sponzorů. Jim všem patří 
velký dík. Od začátku jsme si rozdělili úkoly – ředitel Komárek zajišťuje finanční záležitosti 
projektu a propagaci, já mám na starosti dramaturgii, veškerou organizační přípravu koncertů 
a další propagaci, zvláště v tisku. Během samotných koncertů bychom se neobešli  
i bez pomoci zástupkyně ZUŠ Hany Kundrtové, hospodářky školy Vlasty Kořínkové  
a bez spolupráce s Hanou Jůzlovou…“ 
 „Nechceme ale opomíjet i jinou než vážnou hudbu, o čemž svědčí koncert originální 
arabské hudby skupiny Ziriab z Prahy a nedávné přesvědčivé vystoupení špičkového 
saxofonisty Ivana Myslíkovjana  s kytaristou Josefem Mazanem a nebo z velké části i koncert 
již zmiňovaného pražského Hradčanského orchestru či souboru bicích nástrojů Aries.  
 V prvním roce jsme uspořádali 7, v dalším roce 8, v roce 2005 chystáme 6 vystoupení. 
 Dosavadní průběh cyklu nás přesvědčuje o správnosti a opodstatnění jeho existence  
a jsme nesmírně rádi, že ve velké míře obohacuje kulturní život města.“ 
 
Měšťanské domy – publikace a nástěnný kalendář 
 
 Slavnostní křest knihy Měšťanské domy proběhl 21. prosince v 16 hodin ve Staré 
radnici. K této významné události v listopadových Radničních listech Ing. Veronika Vášová  
a Mgr. Marek Madaj uvedli: „Město Trutnov vydalo čtvrtý díl edice „Odkazy.“ Měšťanské 
domy představují spolu s církevními budovami a opevněním další neodmyslitelnou součást 
historických měst. V Trutnově, bývalém královském věnném městě, asi 150 měšťanských 
domů tvoří s několika dalšími objekty historické vnitřní město, původně uzavřené v hradbách 
se třemi branami. Domy jsou seskupeny kolem čtvercového námětí a ulic, vybíhajících z jeho 
rohů. Tvoří tak domovní bloky s pravoúhle se protínajícími ulicemi. Trutnovské měšťanské 
domy byly původně dřevěné, zhruba od poloviny 16. století se začaly přestavovat do kamene. 
Domy renesančního Trutnova byly jednopatrové s vysokými průčelními štíty, opatřené 
pestrou malbou nebo sgrafitem. 
 Třicetiletou válkou (v letech 1618 – 38) však pro město začalo období požárů  
a válečných útrap, které v několika vlnách úplně zničily renesanční podobu města. Následující 
požáry před koncem 17. století spolu se slezskými válkami (1740 – 45) město opět poškodily 
a měšťanské domy dočasně znovu dostaly provizorní dřevěný ráz. K celkové obnově města 
došlo až v barokním a klasicistním období, kdy vznikla podstatná část dodnes dochovaných 
měšťanských domů. Definitivní podobu dostaly tyto objekty po posledním požáru města roku 
1861, kdy se na mnohých fasádách projevily prvky romantických neohistorických slohů. 
 Zpracování tohoto tématu stavebně-historického dědictví našeho města napomohl 
výjimečně dobře zachovaný stavební archiv. Autorem textu knížky „Měšťanské domy“ je 
historik Mgr. Marek Madaj, fotografie pořídil Bohuslav Tošovský. Knížka se pyšní i jistým 
unikátem – poprvé je zde publikován velice hezký obraz z roku 1853 „Trutnov z Janského 
vrchu“ od Vincence Mordstadta, který je majetkem Národní galerie v Praze. 
 Drobná publikace „Měšťanské domy“ tak doplnila řadu již vydaných dílů – „Kostely“, 
„Hrady a tvrze“ a „Kapličky.“ Její prodejní cena je 80 Kč. 



 Vydání publikace finančně podpořil Královéhradecký kraj a firmy VaK Trutnov, a.s., 
Infineon Technologies Trutnov, s.r.o., ZPA CZ, s.r.o. Trutnov, Tyco Electronics EC Trutnov, 
s.r.o., Texlen, a.s. a BAK, a.s. Za spolupráci děkujeme Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, 
Státnímu okresnímu archivu v Trutnově a Středisku česko–německého porozumění Trutnov. 
 Téma nové knížky nás inspirovalo i při přípravě nástěnného kalendáře na rok 2005, 
který je také v prodeji v TIC, a to za 75 Kč.“ 
 
Vánoční stromky 
 
 O letošních Vánocích se stromečky tak nekradou jako v minulých letech, i když ceny 
za ně vzrostly. Platí to i o plantážích společnosti Lesy a parky a o Školním polesí Trutnov. 
Omezení krádeží se docílilo i díky tomu, že se větve prostříhávají a nastřikují odpudivým 
zápachem, dále strážní službou v lesích. I menším zájmem o smrky, kterých je v našich lesích 
nejvíc. Borovic je tu málo a jedličky se chrání prostřiháváním a nátěrem. Mnoho domácností 
dnes už přešlo na umělé stromky. 
 
 Nákupní horečka před Štědrým dnem vrcholí. Většina prodejen má otevřeno ještě 
v tento den. Kaufland má otevřeno od 7 do 14 hodin stejně jako Hypernova. Provoz má i řada 
trutnovských restaurací – U Truta nebylo v tento den k hnutí. Všechny stoly byly 
rezervovány. I v tom se tradice mění – dříve se slavil Štědrý den převážně doma. Půlnoční 
bohoslužba ani letos nechyběla. 
 
Sjezdovka v lesoparku 
 
 Lyžařská sjezdovka v parku, prosazovaná místním podnikatelem Ladislavem Ábelem, 
patrně nebude. Proti jejímu vybudování v délce 400 m a šíři 50 m jsou i dva státní orgány – 
památkáři a ochránci přírody. Definitivní slovo budou mít v celé záležitosti zastupitelé města. 
Podnikatel však od svého záměru ustoupit nechce – má zájem i o náhradní lokalitu  
za komplexem letního koupaliště. 
 
Klub seniorů 
 
 Klub seniorů se sešel 22.12. Na programu bylo především zhodnocení činnosti za 
uplynulých patnáct let, které provedl předseda Miroslav Šafařík. Ke vstupu do jubilejního 
roku vydal prohlášení nadepsané výzvou „Půjdeme do toho?“ K tomu však potřebujeme 
hodně chutě nežít tak jako většina našich spoluobčanů a trpně pouze přihlížet veškerému dění 
nejen v našem městě, ale i v naší republice. Naši chuť nám však může spravit jenom hodně 
zdraví, pevné nervy a samozřejmě potřebné štěstí, abychom tak i po dalším roce si mohli říci, 
že jsme nežili nadarmo. Držme tedy partu, mějme pěkné vzájemné vztahy, věřme i v celkové 
zlepšení situace v naší republice a tím bude celý náš život krásnější.“ 
 
Útulek pro psy 
 
 I prosincové Radniční listy přinesly nabídku z útulku pro opuštěné a zatoulané psy.  
O letošních Vánocích podstatně ubylo odložených psů a koťat. „Letos (30.12.) nemáme 
prozatím žádného psa, který by zde byl odložen jako nevhodný vánoční dárek. Štěňata, která 
zde jsou, se k nám dostala už před svátky. Přesto je náš útulek plný,“ uvedla Zdena 
Moravcová, která vede trutnovské zařízení. 
 



Nezaměstnanost 
 
 Nezaměstnanost se v prosinci mírně zvýšila. Úřad práce v okrese Trutnov eviduje 
5 502 lidí bez práce - proti listopadu o 89 více. Míra nezaměstnanosti činí 8,93 %. V obvodu 
Trutnova 3 140 (57,1 %) s mírou nezaměstnanosti 9,49 %. 
 Z celkového počtu uchazečů o práci je 3 284 dělníků (59,7 %), 217 absolventů škol, 
174 vyučenců, 66 mladistvých a 959 se ZPS. 
 V prosinci se nově evidovalo jako uchazeči o zaměstnání 592 občanů. Do zaměstnání 
nastoupilo 377 uchazečů, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 29 a z ostatních důvodů 
104 uchazečů. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena celkem 1 562 
uchazečům o zaměstnání, tj. 28,4 % z jejich celkového počtu. Na podporách 
v nezaměstnanosti bylo od počátku roku vyplaceno 73 758 tisíc Kč. 
 Počet volných míst (hlášených) byl 540 – z toho dělnická povolání 371 (68,7 %), 
ostatní povolání 169 (31,3 %), pro občany se změněnou pracovní schopností 3 (0,6 %).  
Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 10,2 uchazeče o zaměstnání (v listopadu 
9,7 uchazeče). 
 Na veřejně prospěšných pracích, organizovaných na základě dohod s obcemi  
a charitativními institucemi, bylo umístěno 58 uchazečů o zaměstnání. Do rekvalifikace bylo 
zařazeno 47 uchazečů. Odborná praxe byla zabezpečena pro 14 absolventů středních  
a vysokých škol. S příspěvkem úřadu práce vzniklo 92 nových pracovních míst. 
 V Trutnově samém bylo k 31.12.2004 nezaměstnaných 1 514 osob s mírou 
nezaměstnanosti 9,06 %. Počet ekonomicky aktivních obyvatel tu byl 16 705. 
 
 Zima zatím nesnížila nezaměstnanost na okrese (sezónní práce v horských střediscích 
je využívána i lidmi z celé republiky). Největší nápor lidí bez práce lze očekávat v lednu a 
únoru. S koncem roku některým zaměstnancům není znova obnovena pracovní smlouva. 
 
Matriční události v prosinci 
 
 V prosinci se v Trutnově narodilo 58 dětí, z toho bylo 15 trutnovských (7 chlapců  
a 8 děvčat). V tomto období zemřelo v Trutnově 41 lidí, z toho 26 spoluobčanů (11 mužů  
a 15 žen). Sňatků bylo uzavřeno 15. Vítání dětí do života proběhlo 4.12. Do pamětní knihy 
města bylo zapsáno 13 dětí. Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních 
jubileích 26 spoluobčanů. 
 
Silvestr 2004  
 

V roce 2004 připravilo město Trutnov a Dům kultury tradiční ohňostroj  
na Krakonošově náměstí Silvestrovský ohňostroj se uskuteční, jak bylo s předstihem 
oznámeno v Radničních listech, čtvrt hodiny před půlnocí – 31. prosince 2004 ve 23,45 hodin. 
Samotnou půlnoc, vstup do nového roku ohlásí zvony a výstřel z děla Klubu vojenské historie 
Trutnov. 
 Pro realizaci této akce byla přijata řada organizačních opatření. Večer 31.12. bude 
uzavřen průjezd dolní částí náměstí před radnicí. Prostor vyhrazený před radnicí až ke kašně 
nebude z důvodů bezpečnosti obecně přístupný. Pro veřejnost bude uzavřen i průchod  
pod podloubím radnice, stejně tak prostory radnice – sem budou mít přístup jen pořadatelé. 
Parkování na náměstí v místech k tomu určených není zakázáno – majitelům aut se však 
doporučuje na Krakonošově náměstí od 20.00 hodin posledního dne roku neparkovat. 



 Vlastní provedení ohňostroje je záležitostí společnosti LA Production od Fire Works 
CZ. Záležitost to není jednoduchá. „Základem je technický výkres, který obsahuje schemata 
zapojení. Mnohé musí být ale připraveno předem – scénář akce, vybrání vhodné hudby, aby 
korespondovala se světelnými a zvukovými efekty, promyšlení způsobu odpalování, vhodná 
pyrotechnika,“ uvedl vedoucí pyrotechnické skupiny Bohumil Dufek. 
 Trutnovská policie neočekává při Silvestru žádné větší problémy. O bezpečnost 
obyvatel a návštěvníků města bude dbát i městská policie. 
 Nejvíce hlídek bude soustředěno na Krakonošově náměstí právě při Silvestrovském 
ohňostroji. Po loňských dobrých zkušenostech se neočekávají žádné větší výtržnosti. „Lidé, 
kteří chodí na náměstí v Trutnově slavit a podívat se na ohňostroj podle našich zkušeností 
přicházejí za zábavou a ne něco demolovat. Místní také vědí, které prostory jsou hlídané 
kamerovým systémem,“ uvedl ředitel MP Povr. 
 Silvestr společně oslavili i obyvatelé Oranžového domu (býv. KÚ), klienti Ústavu 
sociální péče v Hajnici, kteří zde mají chráněné byty. 
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