
1. 
 
Na prahu roku 2005 
 
 
 Novoroční tradiční projev pronesl na prahu nadcházejícího roku 2005 prezident 
Václav Klaus. Citujeme z něho několik úryvků. 
 Za něco jsme se pochválili, za něco jsme na sebe pyšni nebyli. Z něčeho máme velkou 
radost, něčeho je nám naopak moc líto. Pro některé z nás to byl nejkrásnější rok života,  
pro jiné ten nejhorší. 
 Díky těmto velmi odlišným osobním prožitkům se naše hodnocení právě skončeného 
roku liší. Dělíme se na optimisty a pesimisty, na ty s věčně rozesmátou tváří a na škarohlídy, 
na úspěšné a neúspěšné. Nenechme to tak. Ať ti první zkusí nebýt nepokorní a těm druhým ať 
podají pomocnou ruku. Nedopusťme, aby mezi jedněmi a druhými vznikl příkop, který by nás 
rozděloval. Nenechme si nikým vzít tu poměrně vysokou míru jednoty, která u nás – až dosud 
– převažovala nad také stále přítomnou nevraživostí, nepřejícností a závistí … 
 Nechť jsou předmětem našeho snažení obyčejné, lidské, konzervativní, trochu 
tradicionalistické, a proto neideologické cíle. Zdůrazněme úctu k rodině, dětem a stáří. V tom 
má každý z nás téměř neomezený prostor k projevení své odpovědnosti. Je to opravdu jen  
na nás. Stát není ani správcem, ani majitelem lidských životů. Jejich správci a majiteli jsme 
my sami. Nechme také stranou mesiášské, spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit „nového 
člověka.“ Chtějme maximum svobody pro autentické chování každého z nás, se všemi našimi 
nedokonalostmi. Učme se rozlišovat mezi kritikou a kverulantstvím. Važme si toho, co u nás 
lidé dokázali. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak, a třeba i lépe. 
 Od demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních 
zastupitelstev v roce 2005 chtějme odvahu k řešení problémů, tak na branku, tvůrčí přístup  
a hlavně vědomí odpovědnosti a pocitu pokory při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí 
vynesli. 
 Dívejme se do roku 2005 s optimismem. Přispějme k tomu, aby byl rokem dobrým. 
 
 Občany Trutnova pozdravili v novém roce v Radničních listech starosta města  
Mgr. Ivan Adamec, místostarosta Ing. Hana Horynová, místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych, 
tajemník MěÚ Bc. Zdeněk Nýdrle a všichni zaměstnanci Městského úřadu Trutnov. 
Poděkovali zároveň touto cestou všem členům zastupitelstva města a rady města, členům 
komisí a dalším za svědomitou práci, kterou v uplynulém roce přispěli k rozvoji našeho 
města. 
 
Ohlédnutí za kulturou Trutnova 
 
 Své poznatky z trutnovského kulturního dění v poslední době připomněla 
v Radničních listech místostarostka Ing. Horynová. 
 „Troufám si říci, že kultura v Trutnově má vzestupnou tendenci. Téměř není dne, kdy 
by se nekonala nějaká hudební akce či neprobíhala zajímavá výstava. Vezměte si jen, kolik se 
v průběhu roku koná hudebních festivalů. Od největšího rockového festivalu v Čechách Open 
Air Music Festival, přes Trutnovský podzim, Jazzinec, Trutnovský varhanní festival, 
Trutnovský advent až po country festivaly. 
 Umělecká díla jsou vedle městské galerie vystavována také v Galerii Lada, v galerii 
Dračí ulička v budově gymnázia Trutnov, v galerii pana Šlégra a v Keramik studiu pana 
Kouta. 



 Pro mladé vzniklo hned několik hudebních podií. Nový klub New End v někdejší 
budově Texlenu v Alejce nabízí velmi zajímavé programy, v nichž si najde svůj repertoár  
i střední generace (např. koncerty  Wabiho Daňka, Jiřího Schmitzera, Pavla Dobeše a další).  
I v prostorách sportovního a zábavního centra Olymp v Poříčí lákají posluchače na občasné 
hudební produkce – mnozí z Vás zde možná navštívili nedávný koncert zpěváka Petra Muka. 
 Velmi zajímavá vystoupení organizuje v prostorách své budovy (Haasova paláce) 
nebo v Koncertní síni Bohuslava Martinů Základní umělecká škola. Krásné prostory školy či 
síně jistě umocňují hudební zážitek z koncertů renomovaných, většinou pražských umělců. 
Škola však pořádá i divadelní představení v Divadýlku Trdýlku ve Školní ulici a samozřejmě  
i koncerty žáků školy. 
 Vedle pravidelných výstav Muzea Podkrkonoší jsou pořádány příležitostné výstavy při 
Trutnovském podzimu v Koncertní síni B. Martinů. Ve Staré radnici uspořádáme letos již třetí 
výstavu věnovanou významným trutnovským rodákům – po předloňské výstavě o Igo 
Etrichovi a loňské věnované Samueli Fritzovi chceme veřejnosti tentokrát blíže představit 
trutnovského básníka Uffo Horna. Spolek podkrkonošských výtvarníků pořádá každoročně 
přehlídku svých amatérských děl vždy s velmi veselou a neotřelou vernisáží. V kině Vesmír 
pravidelně vystavují trutnovští i cizí fotografové své barevné i černobílé fotografie. Novinkou 
v této oblasti je zřízení nového výstavního prostoru v Nové radnici, který bude slavnostně 
otevřen. 7. února zahájením výstavy fotografií krkonošské přírody od Ing. Jiřího Havla a bude 
převážně sloužit fotografům.“ 
 
 S činností Domu kultury, s alternativní a divadelní scénou, s připravovaným kulturním 
serverem a s webovskými kulturními stránkami města budou občané postupně seznamováni. 
Záslužné je i rozšíření kulturní přílohy Radničních listů, která je nesporným přínosem pro 
lepší orientaci v kulturním dění Trutnova. 
 
Kulturní nabídka na leden 
 
 I na leden přinesly Radniční listy širokou kulturní nabídku. 
Dům kultury: 
do 6.1. Petr Líbal: Fotografie (foyer kina Vesmír). 
17.1. – 25.2. Milan Lhoták: Pod vodou i nad vodou. Ivan Knotek: Vzpomínky na včera 
(výstavy fotografií v kině Vesmír). 
10.1. Akademie třetího věku. RNDr. R. Tásler: Jeskyně vých. Krkonoš. Pořadatel ČČK a DK 
Trutnov. Kino Vesmír. Bez vstupného. 
15.1. Sněhuráda. Zábavná akce pro děti. Chmelnice (svah pod Paradráhou). 
17.1. Nové setkání Michala Suchánka a Richarda Genzera aneb pokračujeme v krasojízdě. 
Kino Vesmír Vstupné 195 a 175 Kč. 
18.1. pojď si hrát. Pořad pro MŠ a 1.-3. tř. ZŠ. Kino Vesmír, 30 Kč. 
19.1. Aleš Brichta Band. Pavla Kapitánová a Band. Nár. dům, 190 a 170 Kč. 
20.1. Ráj 1492 – Jardines de la Reina. Cestopisný pořad s diapozitivy Miloše Chlápka. 
Národní dům, 40 Kč. 
24.1. Akademie třetího věku Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek: Mnichov v mezinárodních 
souvislostech. ČČK a DK. Kino Vesmír. 
27.1. Hřbitov slonů. Divadelní předplatné. Národní dům, 200 Kč. 
29.1. Divadelní ples. Téma: U nás v lese. Národní dům, 130 Kč. 
30.1. O Sněhurce (z pohádkového cyklu Sedmikráska). Kino Vesmír. Děti 20 Kč, ost. 30 Kč. 
 
New End: 
každou středu: Rock a Dance 



8.1. Rockotéka. 
14.1. Pavel Dobeš: Folkový koncert. 
15.1. Narvan Jay Zen. 
20.1. Janes Marschal: Blues band. 
21.1. Echt! 
22.1. Clubmasters. 
29.1. SPS. Punkový koncert. 
30.1. Rockotéka. 
 
Ostatní pořadatelé: 
do 16.1. Vánoce dětem. Výstava historických hraček a vánočních ozdob ze sbírek MP. 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. 
5.1. Koncert Tria La Jove. Pořádá ZUŠ a obč. sdružení Studio. Síň B. Martinů. 
 
Country club Bonanza: 
6.1. Jarní vánek. 
13.1. Wotroci. 
20.1. Country band Bonanza. (i 27.1.). 
29.1. The Castelans. 
 
První občánek 
 
 Prvním občánkem Trutnova narozeným v roce 2005 (3.1.), bytem Rybova 829 je 
Martin Kisý. Město ho obdarovalo finančním příspěvkem 5 000 Kč. 
 
Cenové vlnobití 
 
 Rok 2005 začal cenovým vlnobitím – řadou zdražení. Více než loni zaplatíme  
za elektřinu, plyn, teplo, pitnou vodu a poštovní služby. 
 Nejvyšší nárůst cen vodného a stočného v Královéhradeckém kraji oznámila 
společnost VaK Trutnov. Kubík nyní stojí 35,23 Kč (o 10 % více než loni). Zdražení 
zdůvodnil ředitel J. Moravec investicemi do čištění odpadních vod, aby firma mohla do roku 
2010 splňovat normy Evropské unie. (Vyžádá si to 120 mil. Kč). I po tomto zdražení má VaK 
nejlevnější vodu v kraji (na Náchodsku 39,97 Kč, na Jičínsku 46,06 Kč). 
 Zdražení elektřiny se pohybuje od 4,8 do 5 %. Výdaje stoupnou hlavně v těch 
domácnostech, kde využívají elektřinu i k topení. 
 Poštovné podraží o 14 %. Za Známku za obyčejný dopis zaplatíme 7,50 Kč. Zdražení 
poplatků za složenky se pohybuje v desetikorunách. Poplatky za své služby zvýšily i banky. 
Cigarety zdraží během roku. 
 Také autobusová doprava v regionu je dražší – důvodem je rostoucí cena motorové 
nafty. Nové ceny se týkají pouze linkových autobusů, ne MHD. 
 Roční poplatek za odvoz domovního odpadu se v Trutnově zvedne na 420 Kč. 
Poplatky za psa v Trutnově jsou ve výši 200 a 1 500 Kč (podrobnosti uvádí obecní vyhláška). 
 Výdaje za potraviny zůstávají relativně stálé s mírným poklesem. Rychleji oproti 
loňsku mají růst mzdy (o 6 – 7 %). Také nezaměstnanost by se měla snižovat. 
 Zvyšovat školné by mohly od 1.1. i mateřské školky. Podle nového zákona nemusí 
platit rodiče dětí z posledního ročníku. Podle ředitelky mateřských škol v Trutnově Dagmar 
Rubíkové se s tím nijak nespěchá. „Připadá mi trapné teď v lednu zvyšovat ceny. Když 
zdražíme, ubude nám dětí.“ 
 



 Lupič, který přepadl 3.1. poštu na sídlišti Zelená louka, byl druhý den už za mřížemi. 
K loupežnému pokusu došlo kolem páté těsně před zavírací dobou. (K nezdařenému pokusu  
o vyloupení pošty došlo v polovině prosince i v Úpici). 
 
Klub seniorů 5.1. 
KTP Quantum 
 

                                                
    
 Na programu 1. schůze Klubu seniorů 5. ledna byla firma Quantum. Informace podal 
bývalý spolupracovník KTP Quantum Lubor Šnajdr. Krach této společnosti (slib výnosných 
investic) postihl v trutnovském okrese přes tisíc klientů i řadu členů KS. Místní pobočku řídil 
Lubor Šnajdr – sám přišel o 500 tisíc a jeho rodina asi o milion korun. Proto je také dnes 
členem sdružení Jistota a budoucnost, která se snaží o záchranu svěřených vkladů. Podáno 
bylo už na čtyři tisíce žalob proti Garančnímu fondu, který měl ze zákona peníze do výše  
400 tis. Kč klientům vyplatit. Soud uznal oprávněnost požadavku, ale právní moci dosud 
nenabyl, uvedl Šnajdr. Garanční fond se proti platebnímu příkazu odvolal. (O prošetření 
tohoto případu požádal KS premiéra Stanislava Grosse.) 
 
Koncert Tria La Joye 
 
 Zdařilý koncert Tria La Joye se uskutečnil 5. ledna v KS B. Martinů. Byl zahájením  
3. ročníku cyklu „Komorní večery.“ Trio mladých umělců J. Špaček – housle a L. Vondráček 
– klavír doplnil student trutnovského gymnázia Jiří Matyska – zobcová flétna. 
 
Přírodní katastrofa v jv. Asii 
 
 Památku obětí ničivého zemětřesení uctili 5. ledna i trutnovští občané třemi minutami 
ticha, sirénami a zvoněním. 
 
Mateřské školy 
 
 Trutnovské mateřské školy, sloučené do jednoho právního subjektu, navštěvuje na 850 
dětí. Z toho 1/3 tvoří předškoláci, jejichž rodiče od 1.1. školné neplatí. O chybějící částku 
v některých městech navýšili školné mladším dětem – v Trutnově ne. „Pokusíme se zůstat  
u dosavadních 260 Kč,“ uvedla ředitelka Rubíková. 
 Výši plateb si má určit každá školka sama a školné od rodičů také vybírat. Prováděcí 
vyhlášky k tomu dosud nejsou – do jaké výše, komu může být ze sociálních důvodů 
prominuto. 
 V Trutnově chodila do posledního ročníku MŠ většina předškoláků. 
 
 



Tříkrálová sbírka Farní charity (14 dvojic) 
 

                                               
  
 Tříkrálová sbírka 2005 v Trutnově byla i letos úspěšná. Charita ji organizovala  
ve dnech 6.-9. ledna a koledníci vybrali 40 970,50 Kč. Část jich bude použita pro asistenty 
postižených občanů, část jako pomoc Indonésii. 
 
„Barevná setkání“ 

                               
 
 Výstavní program Galerie města Trutnova v roce 2005 začne 7. ledna vernisáží 
fotografií trutnovského rodáka Jiřího Grunda. Ten se věnuje tomuto oboru od roku 1997. Co 
charakterizuje jeho výstava „Barevná setkání?“ „Vzhledem k jeho silné citové vazbě na 
okolní přírodu je středem jeho zájmu klasická krajina, krajina impresivní, kde hlavní úlohu 
hraje barva a detaily krajiny,“ uvádí ředitel galerie Aleš Pražan. Výstava potrvá až  
do 9. února. 
 
Společenské centrum v býv. Texlenu 
 
 Prostory bývalého Texlenu na Zelené louce už využily velmi zdařile dvě hospodářské 
výstavy. Nabízí se možnost přeměnit je na kongresový a společenský stánek. Vznikl by tu 
komplex s velkým víceúčelovým sálem pro 600 – 1 000 účastníků, s malým sálem, s několika 
salónky a kancelářemi, s restaurací a hotelem a sportovně rekreačním zázemím. Přestavba by 
si vyžádala 200 až 300 mil. Kč. 
 „Takové centrum může být městu, ale i celému regionu prospěšné. V části objektu se 
už dnes konají plesy, koncerty a sportovní soutěže,“ uvedl gen. ředitel Texlenu Petr Vik. Ten 
také s tímto plánem seznámil trutnovskou radnici. Spolupráce s městem by byla při eventuální 
přestavbě nutná. I při získání peněz z evropských fondů. „Je to dobrý záměr,“ vyjádřil se 
místostarosta Tomáš Hendrych. „Areál Texlenu má velký potenciál. Navíc by mohl vhodně 
doplňovat městské divadlo, které chceme vybudovat v centru města.“ 
 
Přepadení herny 
 
 Pokus o loupežné přepadení herny v Horním Starém Městě devětadvacetiletému lupiči 
7. ledna nevyšel. Personál se nezalekl, lupiče odzbrojil a předal policii. 
 



 Do 9. ledna probíhala ve vstupní chodbě MP výstava věnovaná židovským obcím 
v ČR, do tohoto dne také výstava historických hraček. 
 
Příprava další průmyslové zóny 
 
 V lednu probíhala příprava území vhodného pro střední a velké investory, příprava 
další průmyslové zóny. Rozkládá se u Krkonošské silnice. Studie zóny s několika variantami 
řešení je připravena. Měly by tu být výrobní firmy, různé sklady, střediska služeb. Do dvou let 
bude hotová projektová dokumentace napojení inženýrských sítí a přístupových komunikací. 
Prostor u Krkonošské silnice je výhodný vzhledem ke své a dostupnosti. (Průmyslově byla 
dosud využita lokalita ve Volanově společnostmi Siemens a Infineon.) 
 
Nová mobilní kamera MP 
 
 V lednu získala městská policie novou mobilní kameru – může být vždy na určitý čas 
instalována na libovolném místě Trutnova. Na kameru poskytlo dotaci ministerstvo vnitra, 
město přispělo 80 tisíci Kč. Kamera, která nesporně pomůže k udržení veřejného pořádku, je 
vybaveno vysílačem. S jejím umístěním se počítá např. na Kryblici, kam se na bývalou 
skládku stále přes zákaz vyváží odpad. V HSM může její umístění přispět v záležitosti 
dlouhodobého rušení nočního klidu. 
 Kamerový systém se v Trutnově osvědčuje. „Naposledy jsme díky kamerám chytili 
vandaly, kteří šlapali po autech, několikrát jsme zaznamenali černé výlepy plakátů, dopadli 
jsme sprejery, kteří ničili majetek na náměstí,“ připomněl ředitel MP Karel Povr. Nově je 
kamera umístěna na budově VZP, kterou policisté sledují i kruhový objezd. 
 
50 let profesionálních hasičů 
 
 Padesát let od svého založení si připomněli v lednu profesionální hasiči v Trutnově. 
Jejich požární sbor byl třetí po Hradci a Pardubicích. Vzniklá profesionální jednotka měla 
působnost celookresní. Prvních 15 hasičů se rekrutovalo, jak hasičskou historii popisuje Pavel 
Kuřitka v Krkonošských novinách, z dobrovolné jednotky s velitelem Josefem Procházkou  
ze Zlaté Olešnice. Profesionální požární útvar sídlil v objektu u kostela, který předtím sloužil 
dobrovolným hasičům, jejichž technické vybavení pak převzali profesionálové. V roce 
založení byla sboru přidělena první cisterna Praga. Malý počet hasičů si vynutil systém  
24 hodinových služeb s 24 hodinovým volnem. První velké námětové cvičení se konalo 
v roce 1956 – šlo o zřízení dálkové dopravy vody na Sněžku od dolní stanice lanové dráhy. 
Podařilo se to. 
 V roce 1957 se zvýšil počet hasičů na 18 a přešlo se na dnešní systém služby – 24 
hodin služba, 48 hodin volno. V roce 1968 přibyla ve vybavení nová technika – automobilový 
žebřík a dvě cisterny. 
 V roce 1970 a 1972 byla provedena dislokace požárních profesionálních stanic (Dvůr 
Králové a Vrchlabí). 
 Stavba nové požární stanice v Trutnově začala v roce 1977 svépomocí (akce „Z“). 
Počet prof. hasičů na okrese dosáhl výše 77. 
 Do nové budovy se sbor stěhoval v roce 1981. V prosinci 1983 byla dokončena 2. 
etapa výstavby požární stanice – dílny, garáže, terénní úpravy, oplocení areálu, 3. etapa 
výstavby včetně protiplynového polygonu byla dokončena 1968. 
 V druhé polovině 90. let vznikl integrovaný záchranný systém, jehož základními 
složkami jsou Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. 
 



Pokles dolaru ovlivňuje export 
 
 Pokles dolaru ohrožuje export především textilu – toto zboží se stává na amerických 
trzích špatně prodejné. Negativně působí i asijská, hlavně čínská, konkurence. „Zatím se nám 
daří jen díky tomu, že české zboží je stále lepší. Exportovat musíme. Náš trh je příliš malý,“ 
uvedl ředitel trutnovského Texlenu Petr Vik. 
 
Možnost výstavby dalšího obch. centra v HSM 
 
 Ve volném prostoru mezi Pampeliškovou a Horskou ulicí dojde patrně k výstavbě 
obchodního centra a parkoviště. Město má dlouhodobý zájem využít tuto lokalitu, která slouží 
zatím především stánkařům a parkování. 
 Investor se zájmem postavit zde obchodní centrum a zpevnění parkoviště se objevil už 
koncem minulého roku. Obavy občanů ze snížení parkovacích míst vyvrací jedna z podmínek, 
se kterými Trutnov k jednání přistupuje – uchovat na 400 parkovacích míst. Jednou 
z možností, jak toho dosáhnout, je výstavba parkovacího domu pro přebytek aut. Veřejné 
parkoviště nepůjde pod 200 míst. 
 
 Měsíční program zveřejňuje v Radničních listech i mateřské centrum Karolínka. 
Kromě pravidelných akcí (setkávání maminek s dětmi, poradna dvojčat aj.) nabízí  
od 12. ledna předporodní kurz s názvem Bříškatění (pro matky i otce). Členské příspěvky 
v MC se nemění – 200 Kč na celý rok. 
 
Klub seniorů 
 

                                          
 
 Senátorskou a poslaneckou práci přiblížil Klub seniorů při besedě 13.1., které se 
zúčastnil senátor Mgr. Ivan Adamec a poslanec MUDr. Jozef Kochan. 
 
Počítače v MŠ 
 

                                                   
 



 Počítače pronikají dnes všude. Stranou nezůstávají ani mateřské školy. Počítačovou 
jednotkou Kidsmart byly vybaveny školky v Úpské a Novodvorské ulici. Mají hodnotu 127 
tisíc Kč a věnovala je po dohodě s ministerstvem školství firma IBM. Kidsmart je počítačové 
pracoviště pro malé děti od tří let. Upravené jsou rozměry klávesnice, myši i obrazovky. 
Počítač s dětmi komunikuje hlasově a pomocí symbolů. 
 Účelem programu není jen výuka ovládání počítače. Software obsahuje šest programů, 
kde se děti formou her učí zeměpis, matematiku, prvouku a osvojují si i další znalosti. Přístroj 
obsahuje také grafické programy – děti si mohou kreslené výtvory vytisknout. Předškolní děti 
mají doporučeno pracovat s jednotkou půl hodiny denně. 
 
Veřejná finanční podpora (podmínky) 
 
 Do 15. ledna 2005 bylo možné podat na Měj žádosti o veřejnou finanční podporu 
z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým osobám, které působí v oblasti sociální a 
zdravotní péče, podpory rodiny, tělovýchovy a sportu, kultury, naplňování volného času 
občanů, zvláště dětí a mládeže, ochrany životního prostředí, požární ochrany, protidrogových 
aktivit a prevence kriminality. 
 Akce či projekt musí splnit alespoň jedno z následujících kritérií: 

a) reprezentuje naše město 
b) tvoří tradici kulturně-společenského nebo zájmového dění ve městě 
c) vhodným způsobem oživí veřejný a společenský život našeho města 
d) je zajímavá svým specifickým určením (pro děti, zdrav. postižené apod.) 
e) je zajímavá svým charakterem či zaměřením 
f) nabízí vhodné využití volného času pro trutnovskou veřejnost 

 
Kulturní a sportovní ceny 
 
 Také návrhy na udělení kulturní ceny města Trutnova a jména těch sportovců, sport. 
kolektivů, trenérů, cvičitelů i rozhodčích, kteří se nejvíce přičinili v oblasti sportu a 
tělovýchovy třeba oznámit MěÚ do 15. ledna. (Za rok 2004.) 
 
Čínská medicina 
       

                            
 
 První z cyklu přednášek tradiční čínské mediciny: Základní východiska – historie, 
učení se konala 15.1. v čajovně U Zeleného listu na Krakonošově náměstí. Lektor:  
MUDr. Zuzana Vančuříková. 
 
Sněhuráda 
 
 Připravené zábavné odpoledne Sněhuráda na 15. ledna se pro mizivé sněhové 
podmínky nemohla v prostoru Chmelnice uskutečnit. Náhradní termín 5. února snad přinese 
příznivější počasí – hodně sněhu. 



 
Spolupráce MP s okolními obcemi 
 
 O spolupráci s trutnovskou městskou policií projevili i letos zájem další města. MP 
prodloužila smlouvy o strážní výpomoci v Maršově a v Peci na další rok. Kromě toho mají 
představitelé města rozjednanou službu v Mladých Bukách, Svobodě, Pomezních boudách, 
Žacléři a Hostinném. 
 V případě podpisu smluv by se musel navýšit počet strážníků. Ve smluvních městech 
slouží policisté pouze ve dne – při mimořádné potřebě i ve večerních hodinách. Strážníci mají 
stejné povinnosti a práva jako v Trutnově. Řeší drobné přestupky a hlídají pořádek v obcích, 
především v oblasti parkování a komunálního odpadu. (Na zkušenou přijela 18.1. starostka 
z Jilemnice J. Kunátová.) 
 
Spor o novinový stánek na pěší zóně 
 
 Novinový stánek na pěší zóně je předmětem sporu mezi nájemcem St. Šošovičkou a 
městem, které už před dvěma roky mu vypovědělo smlouvu – výpovědí z nájmu s tříměsíční 
lhůtou. Šošovička vydražil stánek v roce 1990, pozemek mu město neprodalo. Jak zdůraznil 
v této záležitosti starosta Trutnova Mgr. Adamec, výpověď dostali všichni podnikatelé, kteří 
měli stánky v místě „rotundy“ a nové restaurace. Město upřednostnilo investora, který 
dokázal tuto lokalitu zvelebit. Trafika překážela jednak při opravě fasády vedlejšího domu, 
jednak proto, že v tomto místě měl být původně vchod do restaurace. Okresní soud sice uznal 
žalobu města oprávněnou, ale podnikatel se odvolal. Proto bude tuto kauzu řešit krajský soud. 
(V lednu 2005 tu novinový stánek stále stojí.) 
 
MP – přenosný radar 
 
 Městská policie využívá od loňského podzimu přenosný radar na kontrolu rychlosti 
řidičů. Přestupkové komisi už předala na 70 případů. Rekordní překročení rychlosti bylo 
zaznamenáno na povolené „třicítce.“ Záznam na displeji ukázal až 93 km za hodinu. 
 Měření se provádí na viditelném místě. Radar je nastaven s větší tolerancí – překročení 
rychlosti v rozsahu 10 km se ani nezaznamenává. 
 
Adra klub (pomoc Asii) 
 
 Podnětem ke vzniku Adra klubu v Trutnově byla tragedie v jv. Asii. Jednou z forem 
pomoci je rádcovská SMS. O způsobech pomoci informovaly studenty a žáky v Trutnově  
S. Pucherová a L. Kostková z Adry. Videoprojekcí jim také přibližují následky katastrofy. 
Pomáhají i pořádané dražby, koncerty a výstavy. Výtěžky z toho pomohou mateřské škole, 
zničené 2 dny po otevření, chudým rybářům z thajského pobřeží na nákup lodí a sítí a na 
obnovu bydlení. (Sraz zájemců o činnost klubu Adra se připravuje 1.2. ve Sboru církve 
adventistů na Kryblici.) 
 
Památková zóna (rekonstrukce domů) 
 
 Protože fasády domů hodně reprezentují město, jeho vzhled, MěÚ o to systematicky 
pečuje – jde především o domy v památkové zóně Trutnova. I soukromníci mají možnost 
získat dotace na obnovu vnějšku svých domů v této oblasti, finance poskytuje kraj a komise 
pak rozhoduje o zařazení akcí do programu obnovy. Podmínkou udělení dotace je vlastní 



vklad do oprav ve výši poloviny nákladů a včas podaná žádost, uvádí vedoucí odboru rozvoje 
města ing. Franc. Loni město získalo a rozdělilo dva miliony korun. 
 Jinou možností pro opravy jsou výhodné půjčky, které poskytuje Státní fond rozvoje 
bydlení – mohou být použity na jakékoliv rekonstrukce bytového fondu. I přitom musí žadatel 
sám investovat padesát procent z celkové částky. 
 V Trutnově se v poslední době výrazně mění vzhled sídlišť. Projekt jejich barevného 
řešení se realizuje již po dva roky. 
 
Ekologický seminář 
 
 Středisko ekologické výchovy Sever v horním Maršově uspořádalo 20.1. 
v trutnovském gymnáziu seminář pro učitele zeměpisu, přírodopisu a příbuzných předmětů. 
Byla to i příležitost k výměně zkušeností při ekologické výchově mládeže. (Schůzky 
Ekologického klubu probíhají jednou za měsíc.) 
 
Most k životu (azylové byty) 
 
 Azylové byty v sídle organizace Most k životu jsou určeny matkám s dětmi. Jsou to 
ale jiné než běžné byty s pevně stanovenými pravidly a s omezeným soukromím. Přesto jsou 
mnohdy jediným východiskem pro postižené rodiny. V lednu tu jsou ubytovány 3 matky  
s 10 dětmi a 1 studentka. 
 Každá taková rodina tu má jeden pokoj. Společná je kuchyň, jídelna a společenská 
místnost s televizí. Průměrný pobyt z nouze tu bývá kolem měsíce, výjimečně ale i několik 
měsíců. 
 Do sedmé hodiny večer musí být všichni obyvatelé doma. Soužití různých lidí 
s různým osudem nebývá jednoduché. 
 
ČČK – mládežnická organizace na SZŠ 
 
 Výroční schůze ČČK na zdravotnické škole byla slavnostní už tím, že do Červeného 
kříže bylo přijímáno 23 nových členů, studentek školy. Ty tvoří asi jednu třetinu 
z osmdesátičlenné trutnovské mládežnické organizace. 
 Ještě před vstupem do ČČK měli studentky příležitost zúčastňovat se zdravotnických 
akcí. Záslužná činnost v ČČK má velmi blízko k jejich budoucí zdravotnické činnosti. 
 
Jardines de la Reina – přednáška M. Chlápka 
 

                                          
 
 Instruktor potápění a cestovatel Miloš Chlápek připravil na 20.1. zajímavé vyprávění 
s diapozitivy na téma Ráj 1492 – Jardines de la Reina (souostroví poblíž Kuby) v Národním 
domě. Vstupné 40 Kč. Zajímavou přednášku obohatil vlastními zážitky z potápění. 



 
Salón studentské fotografie (Galerie Dračí ulička) 
 

                  
 
 Třetí salón studentské fotografie v galerii gymnázia Dračí ulička uvedl a vtipně 
zhodnotil fotograf Ctibor Košťál. Krátce promluvil při vernisáži i ředitel gymnázia Petr 
Skokan. „Výstava tvoří jakousi protiváhu k tradičnímu zaměření školy. Jsem rád, že Dračí 
ulička žije a kultivuje i motivuje žáky už jenom tím, že tu denně procházejí. Fotosalón je 
zároveň výzvou pro ostatní studenty, aby se nebáli a zúčastnili se.“ Výstava je přístupná  
do 30. března. 
 
Klub filatelistů 
 

                        
 
 Valná hromada klubu filatelistů 22.1. byla poctěna návštěvou a přednáškou tajemníka 
Svazu českých filatelistů Jaroslava Malečka. „Ten je specialistou a odborníkem v daném 
oboru. Přivezl sebou i zajímavé ukázky. Např. vlastní atraktivní exponát Perfiny  
na Hradčanech (jde o proděravění známek, které mělo sloužit jako ochrana před odcizením). 
Každá z továren měla své vlastní razidlo, kterým známky označovala. Např. trutnovský Josef 
Hybner měl perfin složený z iniciálů svého jména a příjmení,“ uvedl mj. předseda KF Pavel 
Janata. 
 Výroční schůze KF se zúčastnilo na čtyřicet členů. Za celoživotní činnost v KF byli 
oceněni Emil Sedláček, Antonín Rieger a František Mašek. 
 
Edice Odkazy – „Významné budovy“ 
 
 Vydání V. dílu edice Odkazy s názvem „Významné budovy“ schválila Rada města 
Trutnova 24. ledna. Návrh tohoto tématu koresponduje s prvotní koncepcí tehdejšího 
„Kulturního kruhu“ jako poradního orgánu RM v době, kdy byla tato edice zahajována dílem 
„Kostely.“ 



 Pátá publikace přiblíží veřejnosti historii významných budov ve městě. Přípravou 
textové části a zajištění historické fotodokumentace a dalších archivních grafických podkladů 
byl pověřen Mgr. Marek Madaj, který pracuje v MP a je odborníkem na stavební historii. 
 
Trest obecně prospěšných prací 
 
 Veřejně prospěšné práce ve výši 60 000 hodin uložil loni Okresní sou v Trutnově. 
Pokud odsouzený uložené práce řádně vykoná, vymaže se mu záznam z trestního rejstříku.  
O zařazení k výkonu prací se stará Probační a mediační služba. Ročně však bývá k dispozici 
jen 20 000 hodin veřejných prací. Před dvěma roky bylo uloženo 16 000 hodin prací,  
před rokem 43 000, loni uvedených 60 000 hodin. 
 Nejde jen o úklidové práce – vykonat ji je možné i v institucích, které se zabývají 
vzděláním, vědou, kulturou, ochranou životního prostředí, sportem a dalšími činnostmi. 
 Zkušenosti s tímto opatřením jsou různé – má své příznivce i odpůrce.  
Při neodpracování stanoveného množství hodin změní soud alternativní trest na odnětí 
svobody. Za každé 2 neodpracované hodiny je jeden den vězení. Změna trestu se týká asi 
čtvrtiny odsouzených. 
 
Společnost Quantum 
 
 Na dopis předsedy KS Miroslava Šafaříka premiérovi St. Grossovi v záležitosti 
společnosti Quantum odpověděla vedoucí oddělení styku s veřejností Úřadu vlády  
J. Vodrážková. Podle dosavadních jednání Garanční fond dostal od státu půjčku na výplatu 
náhrad. Jeho zástupci ale tvrdí, že nemají dostatečné podklady od správce konkurzní podstaty, 
a proto nemohou peníze vyplácet. (Na Trutnovsku je tisíc lidí poškozeno krachem bývalé 
obch. společnosti s cennými papíry.) 
 
Nový vlakový spoj 
 
 Nový vlakový spoj, rychlík z Trutnova až do Chebu, je až nadprůměrně využíván.. 
Stejně jako rychlík Úpa, který jezdí přes Prahu a Plzeň. Sem trvá cesta pět a půl hodiny,  
do Chebu za sedm hodin. 
 K cestě do Prahy nebo do Hradce Králové slouží dobře expres Krakonoš. 
 
Ekoautobus (Osnado) 
 
 Dopravce firma Osnado zkouší v horské oblasti Krkonoš ekobus, autobus s čistým 
provozem. Testovací jízdy budou probíhat týden. Od klasických autobusů se liší velkou 
obdélníkovou nástavbou na střeše a tišším provozem. Minimálně také vypouští do ovzduší 
exhalace. K pohonu používá stlačený zemní plyn. Určitým problémem provozu je nutnost 
vybudovat speciální plničku na zemní plyn – nejbližší je v Hradci Králové. Ekobusy mají 
výhodu v tom, že jsou nízkopodlahové s přístupem pro vozíčkáře. Ekobus je testován  
na linkách z Trutnova do Pece a Janských Lázní nebo do Hradce Králové (tady se doplňuje 
zemní plyn). 
 
 
 
 
 



Klub vozíčkářů 
 
 Klub vozíčkářů v Trutnově je známý svými aktivitami. Zásluhu na tom mají manželé 
Jarmila a Jan Ročkovi. Pořádají se výlety, besedy se známými osobnostmi – rozhodně nestojí 
stranou života. Klub má 30 členů, z toho je jedna třetina vozíčkářů. 
 Klub založili zmínění manželé už v roce 1999. Problémů bylo mnoho – mezi jiným 
nalezení vhodného místa pro schůzky. I to se ale podařilo uspokojivě vyřešit. „Cílem klubu je 
také ulevit starostem v rodinách, kde se o postižené starají. Lidé na vozíku se prostřednictvím 
našich aktivit vlastně učí žít normálně,“ uvádějí Ročkovi. 
 Předsedou klubu je Radek Pokorný, vozíčkář. Je úspěšným atletem a hráčem curlingu. 
Dobře zachází i s počítačem a internetem. Usiluje o pravidelné vzdělávání vozíčkářů. 
 Ročkovi nechtějí, aby sdružení zůstalo uzavřenou společností. Mohli by se s vozíčkáři 
scházet i zrakově postižení, senioři. 
 V současnosti mají vozíčkáři své zázemí na faře husitské církve. Vhodné prostory  
pro ně se podařilo upravit díky sponzorům a přátel klubu. 
 Za svou záslužnou a obětavou činnost byli manželé Ročkovi navrženi na vyznamenání 
Oskarem – za lidskost a statečnost. 
 
Divadelní předplatné „Hřbitov slonů“ 
 
 V divadelním představení Hřbitov slonů vystoupili 27.1. na jevišti Národního domu 
herci Jiřina Jirásková, Jana Brejchová, Pavlína Filipovská, Jaroslava Tvrzníková a Jiří  
Ptáčník / Jiří Žák. (Předplatitelé přišli na abonentky, ostatní na vstupenky za 200 Kč. 
 
Den holocaustu (27.1.) 
 
 Letos 27. ledna se Trutnov poprvé (jako ČR) připojil k oficiální vzpomínce na Den 
holocaustu. Tento den připadá na výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim – 
Birkenau ( v Osvětimi zahynuly i desetitisíce českých Židů). Do Osvětimi vstoupila  
před 60 lety Rudá armáda. 
 Den holocaustu si připomenuli Trutnované na místním hřbitově. Podle židovského 
zvyku položením kamínku dovezeným z Izraele na židovský památník. 
 Židovské osídlení se na Trutnovsku datuje od konce 15. století. Silnější židovská obec 
tu byla v 2. polovině 19. století. V roce 1880 se uvádí ve městě na 280 Židů. Jejich počet 
v roce 1910 stoupl na 478. Synagogu stranou ulice Na Struze postavili v roce 1885.  
Za tzv. Křišťálové noci 10. listopadu 1938 krátce po okupaci Trutnova fanatickými 
henleinovci vypálena a zbořena. Její místo je dnes pietně upraveno. Židovský hřbitov  
na západním svahu Šibeníku z roku 1870 byl barbarsky zdemolován 8. října 1938. Jeho místo 
připomíná žulový památník odhalený 12. října 1995. Tragické osudy židovských žen 
připomíná na hřbitově 41 pomníčků s ústředním památníkem. 
 Židovskou historii připomíná i trutnovský koncentrační tábor, který se nacházel 
v areálu opuštěné části Haasovy přádelny v Poříčí. Od jara 1944 byl pobočkou KT Gross 
Rosen v Dolním Slezsku. Sloužil pro umístění asi 600 mladých židovských žen. Celkem jich 
tu bylo vězněno na 2 000 většinou polské a maďarské národnosti. Dnem osvobození byl 9. 
květen 1945, kdy došlo po 16. hodině před zraky žen KT k prvnímu setkání zástupců českého 
Trutnova v čele s majorem Líkařem s motocyklovými oddíly a motorizovaným 
dělostřelectvem Rudé armády. Událost dodnes připomíná pomníček před někdejší Karou. 
 Podrobnější údaje z historie trutnovských Židů jsou uvedeny v několika kapitolách 
publikace Trutnov známý – neznámý a v Radničních listech. Dále i v Krkonošských 
novinách. 



 
O Sněhurce 
 

                                       
 
 Divadlo Drak z Hradce Králové sehrálo pro trutnovské děti 30. ledna v kině Vesmír 
známou pohádku o krásné Sněhurce. Bylo to čtvrté přestavení v rámci pohádkového cyklu 
Sedmikráska. 
 
Půjčovna a čítárna knih rozvoje ducha a zdraví 
 
 Své poslání plní od 1. ledna i půjčovna a čítárna knih rozvoje ducha a zdraví 
v kulturním klubu Na Nivách. Provozní dobu má vždy ve středu od 15 do 17 hodin  
a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. 
 
Zápis od prvních tříd 
 
 K zápisu dětí do prvních tříd trutnovských škol koncem ledna přišlo víc dětí než se 
předpokládalo. Největší nárůst zaznamenala ZŠ Komenského – k zápisu jich přišlo 85  
(o 20 víc než loni). Do největší základní školy na Zelené louce se přihlásilo 94 dětí. Více 
prvňáků se hlásí i do dalších ZŠ v Trutnově – v Gorkého ulici 66, v Šestidomí 52  
a na R. Frimla 36. 
 
Občanské průkazy 
 
 Změny v zákoně o občanských průkazech platí od 1. ledna – řeší situace při vydání 
nového OP za poškozený, zničený, ztracený, odcizený. Občan nyní zaplatí za vydání správní 
poplatek. Veškeré informace v případech nejasnosti podá občanům správní odbor MÚ. 
 
Matriční události 
 
 V lednu se v Trutnově narodilo 53 dětí, z toho 10 trutnovských (7 chlapců a 3 dívky). 
V tomto období zemřelo v Trutnově 43 osob, z toho bylo 21 spoluobčanů (10 mužů a 11 žen). 
Sňatky byly uzavřeny dva. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 39 našich 
spoluobčanů s kytičkou a dárkem. 
 
 
 
 



Nezaměstnanost 
 
 Vývoj nezaměstnanosti v okrese Trutnov a v Trutnově k 31. lednu 2005 vykazuje 
celkem 5 649 uchazečů o zaměstnání s mírou nezaměstnanosti 9,17 %. Z toho ve správním 
obvodu Trutnov 3 277 osob s mírou nezaměstnanosti 9,82 %. 
 Z celkového počtu uchazečů bylo 3 460 dělníků (61,2 %), 1 749 ostatních a THP,  
206 absolventů škol, 168 vyučenců, 66 mladistvých, 986 občanů se ZPS, 2 753 žen (48,7 %)  
a 2 896 mužů (51,3 %). 
 Nově jako uchazeči o zaměstnání evidoval Úřad práce v Trutnově 754 občanů.  
Do zaměstnání nastoupilo 448 uchazečů, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 38  
a z ostatních důvodů 117. Proti stavu na konci měsíce prosince se počet evidovaných 
uchazečů zvýšil o 147 a míra nezaměstnanosti se zvýšila z 8,9 % na 9,2 %. Proti stejnému 
období 2004 byl počet evidovaných uchazečů nižší o 190 a míra nezaměstnanosti nižší  
o 0,3 %. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 706 uchazečům  
o zaměstnání, tj. 30,2 % z jejich celkového počtu. Na podporách v nezaměstnanosti bylo  
od počátku roku vyplaceno 6 021 tis. Kč. 
 Počet hlášených volných míst byl 489, z toho 341 pro dělnická povolání, 149 pro 
ostatní povolání a 5 pro občany se ZPS. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 
11,6 uchazeče. (v prosinci 10,2 %). 
 Na veřejně prospěšných pracích, organizovaných na základě dohod úřadu s obcemi  
a charitativními institucemi, bylo umístěno 50 uchazečů. Do rekvalifikace bylo zařazeno  
81 uchazečů. Odborná praxe byla zajištěna pro 16 absolventů středních a vysokých škol. 
S příspěvkem úřadu práce vzniklo 5 nových pracovních míst. 
 
 V Trutnově s 16 705 ekonomicky aktivními obyvateli bylo 1 575 nezaměstnaných 
s mírou nezaměstnanosti 9,43 %. 
 V okrese celkem s 61 626 ekonomicky aktivními obyvateli 5 649 nezaměstnaných a 
míra nezaměstnanosti byla 9,17 %. 
 
 



Kulturní nabídka na únor 
 
 Lednové Radniční listy přinesly širokou kulturní nabídku kam v Trutnově v únoru  
za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti: 
do 9.2. Jiří Grund: Krajinou barev. Výstava fotografií. Pořadatel Galerie města Trutnova. 
do 25.2. Milan Lhoták: Pod vodu i nad vodou. Ivan Knotek: Vzpomínky na včera. Výstava 
fotografií v kině Vesmír. Pořadatel: Dům kultury Trutnov. 
Do 30.3. III. salon studentské fotografie. Pořadatel Galerie Dračí ulička (v gymnáziu). 
2.2. Nevíme, čím jsme a věříme tomu. Přednáška Ing. V. Pecena. Pořadatel Dům kultury. 
Národní dům, vstupné 40 Kč. 
2.2. Rock a Dance. Párty pro mladé. Pořadatel New End. 
3.2. Jarní vánek. Pořadatel: Country club Bonanza. New End. 
4.2. James Marschal – blues band. Pořadatel New End. 
5.2.Sněhuráda. Zábavná akce pro děti na Chmelnici. Pořádá DK za předpokladu sněhu. 
7.2. Akademie třetího věku. Prof. Zd. Trnka: Vídenští symfonikové. Pořadatel ČČK a DK. 
Kino Vesmír. 
7.2.-31.5. Ing. Jiří Havel: Krkonošské proměny Výstava fotografií. Pořadatel: Město Trutnov. 
První podlaží MěÚ.  
8.2. Výtvarné odpoledne v knihovně. Pořadatel MK (v prostorách MK). 
9.2. Rock a Dance. Párty pro mladé. Pořadatel New End. 
10.2. Jak se věci mají. Přednáška Romana Virta. Pořadatel: Trutnovská meditační skupina 
Diamantové cesty buddhismu. Kulturní klub Nivy. 
10.2. Milan Drobný, Yvone Přenosilová a skupina Faces. Koncert v Národním domě. 
Pořadatel DK, vstupné 185 Kč. 
10.2. Wotroci. Pořadatel: Country club Bonanza. 
11.2. Divoký srdce Mary Jane. Koncert. Pořadatel: New End. 
12.2. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořadatel: Klub filatelistů. Klub důchodců  
Na Nivách. 
12.2. Druhý ples Městské policie Trutnov. Sál Texlenu HSM. Vstupné 200 Kč. 
12.2. Maturitní ples SOŠP, s.r.o., Národní dům. Vstupné 120 Kč. 
12.2. Club Master, techno, DNB. Pořadatel New End. 
12.2. Jesse Gersenson (USA). Pořadatel: Country club Bonanza. 
13.2. Karneval pro nejmenší. Zábavné odpoledne pro děti. DK. Národní dům, 20 a 30 Kč. 
16.2.-16.3. Jiří Jahoda: Fotografie. Martin Jahoda: Obrazy. Pořadatel GMT. 
16.2. Věc není věc. Představení neslyšících herců pro MŠ a 1.-3. třídy ZŠ. Pořadatel: DK 
v kině Vesmír. Vstupné 30 Kč. 
16.2. Humor v hudbě. Koncert cyklu Komorní večery. Pořádá ZUŠ v KS B. Martinů. 
16.2. Rock a Dance. Párty pro mladé. Pořadatel: New End. 
17.2. Bajaja. Představení Teátru Víti Marčíka. Pro děti 4.-6. tř. ZŠ. Pořádá DK v kině Vesmír. 
Vstupné 30 Kč. 
17.2. Módní přehlídka. Setkání s autorskou módou. Pořadatel: Dům kultury v Národním 
domě. Vstupné 90 a 75 Kč. 
17.2. Country club Bonanza: Country band Bonanza. 
18.2. Valentýnský country večer. Provází Star West, hraje Jakž Takž. Pořadatel: Star West. 
Národní dům, vstupné 60 Kč. 
18.2. Blanka Šrůmová (Tichá dohoda). Koncert v End klubu. 
19.2. Krakonošův šmajd (22. ročník). Pořadatel Country club Bonanza (na běžkách Jestřebí 
hory). Večerní zábava od 19 hod. Hraje Zátoka. 
19.2. Ples atletů. Pořadatel: Oddíl atletiky TJ Loko. Sál Texlenu, vstupné 95 Kč. 
19.2. Rockotéka. DJ Malis. Pořadatel New End. 



20.2. Pohádka o líných strašidlech. Pořadatel DK. Kino Vesmír, vstupné děti 20 Kč. 
21.2. Akademie třetího věku. Ing. Erik Tichý. Historie vzdělávání v oborech 
kamenosochařství a kamenictví v českých zemích. ČČK a DK. Kino Vesmír. 
22.2. Lekce lásky. Divadelní předplatné. Pořadatel DK. Národní dům, vstupné 200 Kč. 
23.2. Tři strážníci. Hudební pořad pro SŠ o W + V + J. Pořádá DK v kině, 30 Kč. 
23.2. Rock a Dance. Párty pro mladé. Pořádá New End. 
23.2. H kvintet (pokračování swingových večerů s trutnovským vokálním kvintetem a jeho 
doprovodem). Pořádá: Vinárna Pod Hradem. 
24.2. Nepál – to nejsou jen hory. Ing. Radko Chadim. Přednáška. Pořádá DK v Národním 
domě, vstupné 40 Kč. 
24.2. The Castelans. Legendární trutnovská big-beatová kapela. Pořádá Country club 
Bonanza. 
25.2. Ples cestovatelů. Pořadatel: Cestovní kancelář klíč. Národní dům. 
25.2. Pepa Lábus a spol. Baťa. Koncert v New Endu. 
26.2. Využití fytoterapie a aromaterapie v posilování imunitního systému člověka. Přednáška 
Mgr. Kurkové. Pořádá DK. Národní dům, vstupné 50 Kč. 
26.2. Cassa band.  Zvěřinové hody. Hudba. Tanec. Pořádá Country club Bonanza. 
26.2. Maturitní ples Obchodní akademie Trutnov. Sál Texlenu. Vstupné 100 Kč. 
26.2.  – 123 min. Middle Age. Koncert v New Endu. 
28.2. Besídka 2005. Představení Divadla Sklep. Pořádá DK. Vstupné 250, 240, 230 Kč. 
 
Rekonstrukce vlakového nádraží 
 
 S rekonstrukcí trutnovského vlakového nádraží se počítá v 2. pololetí letošního roku – 
postavené v roce 1870 už hodně přes občasné úpravy zastaralo. Nově mají být uspořádány 
vnitřní prostory hlavní budovy, odbavovací hala s propojením s ostatními službami pro 
zákazníky. Počítá se se zcela novou čekárnou se sociálním zařízením a menším obchodem 
s potravinami. Rozmístění kancelářských prostor v nadzemí bude zachováno. 
 Náklady by se měly pohybovat kolem deseti milionů korun – investorem by byly 
České dráhy. Přestavba by měla trvat asi pět měsíců. Provoz nádraží bude sice ztížen, pro 
cestující omezen ale přijatelně. 
 Vnější vzhled nádraží se měnit nebude,podrží historický ráz podle dobových nákresů. 
Vyřešit bude třeba i fasádu z červeného pískovce, který se časem dost drobí, trpí hlavně 
v zimním období. 
 Úpravy nástupiště probíhají průběžně. Letos přibude další opravený vyvýšený perón. 
Místy je nastupování a vystupování pro starší cestující dost náročné. 
 
Novela školského zákona 
 
 Novela školského zákona (systém přihlášek – jedna do 1. kola, bezplatný pobyt 
předškoláků v posledním ročníku MŠ) vyvolává u poslanců, ředitelů škol i rodičů rozdílné 
postoje. Poslanec Jozef Kochan (ODS) pro nový školský zákon nehlasoval, zatímco Robin 
Bönisch (ČSSD) z Mladých Buků je pro. 
 
Cesta za vnitřní rovnováhou 
 
 Součástí přednášky Ing. V. Pecena 2.2. v malém sále Národního domu, zabývající se 
problematikou léčitelství, paranormálních a nadpřirozených schopností byla také 
zjednodušená diagnostika i vzorové případy průběhu diagnostikování a uvolnění zjištěných 
bloků. 



 
Klub seniorů 
Divadelníci z Voletin 
 
 Klub seniorů 2. února v malém sále Moby Dicku měl bohatý program. Zahrnoval 
besedu s Frant. Pinkavou o zkrachovalé společnosti Quantum (poslední informace z odpovědi 
na to z Úřadu vlády sdělil předseda KS M. Šafařík), s předsedou krajské rady Svazu důchodců 
Ivanem Šklíbou a s ředitelkou Domu dětí a mládeže Trutnov Marií Sukovou. 
 Někteří členové KS přijali pozvání na divadelní představení amatérských divadelníků 
z Voletin „Obraz na sekeru.“ Podmínky mají už divadelníci zlepšené – sál vyhřívaný novými 
akumulačními kamny díky městu. 
 
Od Masopustu k Velikonocům (výstava v MP) 
 
 Zajímavou výstavu o společenských tradicích a lidových zvycích „Od Masopustu  
do Velikonoc“ připravilo Muzeum Podkrkonoší od 3. února. Při vernisáži promluvila 
ředitelka PhDr. Milada Ryšánková. 
 Mezi jiným uvedla: “Lidové výroční obyčeje časově korespondují s liturgickým 
kalendářem, který jim vytváří pevný rámec v souvislosti s křesťanskou tradicí. Po Vánocích, 
které se obvykle dodržují do 6. ledna, přichází čas tanečních rejů a masopustního veselí, který 
v letošním roce vyvrcholí 8. února přesně o půlnoci. Ortodoxní křesťané budou žít od tohoto 
data po dobu 40 dnů, tedy 6 týdnů, asketičtěji, střídměji jak co se stravy týče, tak i zábavy. 
Budou se připravovat na nejvýznamnější den křesťanského světa, den vzkříšení, 
zmrtvýchvstání, na Boží hod velikonoční. 
 Každá z postních nedělí měla svůj význam a řád, na této výstavě zdůrazňujeme první 
neděli, označovanou jako Černá, Pytlová, Pučalka nebo Liščí. Černá a Pytlová podle tmavého 
režného roucha, které symbolizovalo půst. Pučalka podle zvláštního jídla z předem 
napučeného a pak praženého hrachu, které se v tyto dny prodávalo. A konečně liščí  
pro zvláštní obyčej, kdy děti dostávaly preclíky, které jim údajně roznášela liška. 
 I preclíky, jak složením, tak způsobem přípravy, jsou pravé postní jídlo. V našem 
regionu, v Suchovršicích, mimořádně pevně zakotvil zvyk vynášení smrti na 5. neděli postní. 
Tato jarní tradice se udržuje od nepanšti po mnoho generací a zdá se, že se ještě dlouho udrží. 
Postupně původně vážný obřad přerostl v zábavu mládeže a dětí, která je provázena půvabnou 
lidovou slovesností a tanci.“ 
 Tento pořad nato předvedli žáci Základní umělecké školy v Trutnově. 
 
Jízda na sněhu a ledu 
 
 Jízdu na sněhu a ledu si mohli motoristi vyzkoušet 5. února na ploše před hotelem 
Patria. Akce Klubu Kopecký a hotelu Patria nabídla tuto preventivní akci, kdy si mohli řidiči 
vyzkoušet jízdu smykem, otočku na zataženou ruční brzdu, prudké brzdění, zatáčení, couvání 
a otáčení. Bohužel, jen čtrnáct řidičů projevilo zájem. 
 Pořadatelé rozdělili program do dvou částí. V té první řidiči zvládali na čas 
zasněženou trať vyznačenou kužely, v té druhé bojovali s nástrahami zledovatělého terénu. 
Jak se potvrdilo, při jízdě v zimě ani tak nezáleží na síle motoru auta, ale především 
 na obezřetnosti, odvaze, rozvaze a lehké noze na plynu a brzdě. 
 
 
 



Modernizace trati do Krkonoš (ČD) 
 
 I když k elektrifikaci železniční trati v dohledné době do Krkonoš ještě nedojde,  
s významnou modernizací ČD počítají. Půjde o zabezpečovací zařízení na kolejích  
od Jaroměře až do Staré Paky. „Počítáme se zavedením elektronického ovládání na všech 
přejezdech. Ale i automatické manipulace s výhybkami, které jsou nyní ručně nastavované. 
Podstatně se tak sníží jeho riziko, selhání lidského faktoru,“ uvedl vrchní přednosta stanice 
Trutnov Milan Ondráško. Zvýší se tím podstatně bezpečnost dopravy na této trase. Investice 
si vyžádá na 450 mil. korun. 
 
Nový výstavní prostor na MěÚ 
 
 V novém výstavním prostoru v pravé části I. podlaží Měj byla v podvečer 7.2. 
zahájena první výstava. Město chce ve spolupráci s Galerií města Trutnova organizovat 
v těchto místech tři až čtyři výstavy místních výtvarníků a fotografů. 
 Slavnostní zahájení výstavy fotografií Ing. Jiřího Havla se konalo za účasti vedení 
města a jeho starosty Mgr. Adamce. Soubor třiceti barevných fotografií s názvem Krkonošské 
proměny dokládají vysokou profesionálnost autora a jistě zaujmou všechny, kteří tudy 
městským úřadem – před oddělením matriky a evidence obyvatelstva projdou. 
 
VaK Trutnov 
 
 Vodovody a kanalizace Trutnov už delší dobu účtují v hradeckém kraji nejnižší vodné 
a stočné. K situaci se VaK se vyslovil 8.2. v Krkonošských novinách jeho ředitel Josef 
Moravec. 
 „Klademe velký důraz na úsporu nákladů. Zbytečně se zde neplýtvá prostředky a 
uvážlivě investujeme do vybraných oblastí. Vytvořený zisk se vkládá zpět do VaK. Při 
úsporách nákladů hraje roli, že jsme v horské oblasti. Naše soustava začíná úpravnou 
v Horním Maršově a končí čističkou v Batňovicích. Převážná část funguje samospádem a je 
propojena jedním přivaděčem. Nemáme proto tak vysoké náklady na technologie 
k přečerpávání pitné vody nebo stokového řadu. 
 Zdroje vody jsou z horní části řeky Úpy a další odebíráme z velmi kvalitních pramenů 
z Rýchor. Díky tomu máme jednu z nejkvalitnějších a nejchutnějších vod.“ 
 V dalších letech počítá VaK s realizací projektu „Čistá Horní Úpa“ – půjde převážně  
o modernizaci čističky, aby do roku 2010 splňovala ekologické normy. 
 
 Klub zdraví Trutnov připravil na 7.2. další setkání na téma „Umíme odpočívat?“ 
v budově CASD. 
 
Chřipka 
 
 Zvýšený počet respiračních onemocnění a chřipkové epidemie na Trutnovsku (na sto 
tisíc obyvatel 2 230 nemocných) si vynutil v trutnovské nemocnici zákaz návštěv od 9.2. 
Chřipka postihuje i trutnovské školy. ZŠ Komenského eviduje u dětí asi 30 procentní 
nemocnost, roste i nemocnost učitelů. 
 Královéhradecký kraj patří k nejpostiženějším v ČR – na sto tisíc obyvatel rekordních 
2 656 nemocných (o pět set víc než činí republikový průměr). 
 
 



O buddhismu 
 

                                                 
 
 Trutnovská meditační skupina Diamantové cesty buddhismu připravila na 10.2. 
v Kulturním klubu Nivy přednášku Romana Virta, dlouholetého žáka lamy Ole Nydhala. 
Budhovo učení usilující o plný rozvoj a svobodu těla, řeči a mysli má své stoupence  
i v Trutnově. 
 
Rekonstrukce hrobek bohatých Trutnovanů 
 
 Rekonstrukce galerie rodinných hrobek trutnovských továrníků pokračuje. Nacházejí 
se při vstupu na městský hřbitov. Pět velkých hrobek jsou chráněnou památkou, o kterou 
město pečuje. Jejich rekonstrukce byla zahájena v roce 1995 renovací kovaných ozdobných 
mříží. Do roku 2001 proběhly další opravy – střecha, vnější fasáda. Na řadu nyní přichází 
rekonstrukce interiérů – dokončit zbývá oprava hrobek Poraka a Faltise. Problémy tu byly  
se statikou, prohnilost dřevěné konstrukce. Hrobky jsou dvoupatrové – ostatky zemřelých jsou 
uloženy v dolní části. Základy a hrobky samy jsou v dobrém stavu. 
 Stav hrobek posuzovali i odborníci Památkového ústavu v Praze. Komplex hrobek 
vznikl v období založení nového hřbitova počátkem sedmdesátých let 19. století. Pět velkých 
nákladných hrobek zabírá tři oblouky, na pravé straně jsou menší v šíři jednoho oblouku. 
 
Miss SZŠ 
 

                     
 
 Již devátý ročník volby Miss Střední zdravotnické školy v Trutnově proběhl začátkem 
února v sále Na Nivách. Deset dívek se zúčastnilo soutěže, v níž zdaleka nezáleželo jen  
na vzhledu. Bojovalo se ve čtyřech disciplinách. Úvodem byl pohovor se soutěžícími ve 
vybraném historickém kostýmu (soutěžící představovaly určitou historickou osobnost). 
Soutěžilo se dále v tanci, zpěvu. Zvláštností byla pyžamová show. Závěrečná promenáda byla 
ve večerních společenských šatech. 



 Součástí soutěžního odpoledne bylo i vyhodnocení nejúspěšnějších účastníků 
dobročinných akcí. Doprovodný program zajistila taneční skupina Angels dance Group. 
 
Maškarní rej dětí 
 

                    
 
 Maškarní bál pro děti se konal 13.2. v Národním domě, který se zcela zaplnil 
pohádkovými postavičkami – nejvíce bylo princezen a čarodějnic. O program se postaralo 
Zemanovo dřevěné divadlo, které připravovalo různé soutěže, hry, pohádky, písničky. 
Nejhezčí masky byly odměněny. (Hodně vypomohla půjčovna kostýmů DK). 
 
Rozpočet na 2005 
 
 Zastupitelé Trutnova schválili 14.2. rozpočet na rok 2005. Vykazuje mírný přebytek 
kolem tří milionů. Nejnákladnější akce roku bude pro Trutnov dostavba domu 
s pečovatelskou službou Humlův dvůr. Město na ni vynaloží 36 milionů. Celkem si vyžádá 
tato investice přes 130 milionů korun. 
 
VaK 
 
 Kolísání teplot pod bod mrazu vyvolává problémy s dodávkami vody do domácnosti. 
Příčinou bývají nejčastěji prasklá potrubí zejména v místech, kde je rozdílné geologické 
podloží – přibližně dvě nehody do týdne. 
 Nepraskají ale všechny vodovodní rozvaděče stejně, uvádí ředitel VaK Josef Moravec. 
Nejvíce jsou postiženy úseky, kde jsou položeny trubky vyrobené v osmdesátých letech  
(pro technologickou výrobní chybu). 
 Nahrazování starého vodovodního řadu probíhá postupně. 
 
Partnerská spolupráce 
 
 Partnerskou spolupráci Trutnova s dvěma polskými městy Kepno a Strzelin schválili  
zastupitelé města 14.2. Dalším jednáním o konkrétní dohodě pověřili starostu města.  
„S iniciativou přišla polská strana. Schválení spolupráce zatím neznamená dohodu. Musíme 
se nejdříve poznal a pak se uvidí, zda bude navázání smysluplných vztahů reálné. Ale byla by 
to škoda, kdybychom se o to nepokusili,“ uvedl Mgr. Adamec. 
 Strzelin je 37 km od Wroclawi, od Trutnova je vzdálený asi 140 km. Má 13 000 
obyvatel. Ve městě žije už od husitské doby početná česká menšina. Pochází odtud také 
současný farář Jaroslav Furtan z kostela sv. Václava v HSM. Byl to také právě on, který 
navázání vztahů zprostředkoval. 



 Kepno je okresní město s 15 000 obyvateli. Kontakty s ním má ZŠ kpt. Jaroše. 
Spolupráce s oběma místy by měla být ve vztazích mezi obyvateli a společenskými 
organizacemi, ve vzájemné výměně dětí a mládeže, v předávání zkušeností v oblasti 
komunální politiky a v realizaci společně vybraných evropských programů. 
 
Výstava Jiřího a Martina Jahody 
 

                  
 
 Výstavu fotografií – Kanály/silnice/světla Jiřího Jahody a obrazů Martina Jahody 
připravila Galerie města Trutnova. Při vernisáži 15. února promluvil prof. Vladimír Preclík, 
akademický sochař. 
 „Dopřejte, prosím, sluchu mému krátkému zamyšlení nad silnicí, světlem, kanály  
a Jahodou … 
 Lidé si postavili silnice, aby jimi spojovali světadíly, země, města a aby měli k sobě 
blíž. Silnicím to sluší při pohledu z letadla. Jsou jako síť přehozená zemi přes hlavu diktující 
pohyb a měřící vzdálenosti. Jsou to zařízení věcně zamířená, nebloudící a strohá jako podle 
pravítka. Jenže na silnici to někdy pořádně klouže, sem tam dojde ke srážce a občas máme 
zamlžená skla. Jak na silnici, tak i mezi lidmi … 
 I světlo dobře známe. Ukazuje, co ještě bylo prve utajeno. Odhaluje skrývané, přináší 
poznání. I myšlenka je světlo, rozsvítí se bez klapnutí vypínačem. Světlo ukazuje směr.  
Za roh svítit nedovede. Je tedy přímočaré a nekompromisní. Jak mnoho bychom se v tomto 
ohledu mohli od světla učit … i když také někdy praskne žárovka. 
 S uznáním chci mluvit o kanálech. Tváříme se, že nejsou. Propadliště, kam mizí vše, 
co naopak vidět už nechceme, co se prožilo až ke svému definitivnímu konci, z čeho nic 
nezbylo k použití. Opotřebováno, vysloužilo, nepotřebno. Konec. Někdy nám trochu 
svědectví kanálů vadí. Najde se v nich úbytek rozmachu i kapka vyčichlé slávy. Ostatně my 
umíme kanál zaklapnout litinovým poklopem a aby nám kanál nic nevyčítal, utáhneme pevně 
uzávěrové šrouby. 
 Tak trochu jsme si přiblížili silnici, světlo i kanály, zbývá ještě Jahoda. Kdybych znal 
Jiřího Jahodu ještě dvakrát déle a líp, než ho znám, nedošel bych k jiné charakteristice, než že 
je výtečným a vynalézavým fotografem. Kdyby byl fotografem průměrným, asi by fotil 
úhledné zahrádky, krkonošská zákoutí se zasněženými chalupami, nebo by se vrhnul přímo  
na Krakonoše. Jenže Jahoda fotí kanály. Proč dává přednost tématu, kterým spíše 
opovrhujeme, než abychom ho uctívali? Proč dává vozit světlo anonymních vozidel a nechá 
jimi kreslit siločáry konzumní společnosti? Proč pátrá po rodokmenu silnice, která uhání 
nevědouc kam? Proč na nich loudí přiznání a proč je vyznamenává svým zájmem nečekaje  
na odpověď. To proto, že Jirka Jahoda se svým objektivem dívá naší společnosti přes rameno 
a někdy dokonce i pod kůži. Hledá jehlu v kupce sena a nebojí se nacházet. Zastaví se, namíří 
svůj aparát na svět a ten běží sám kolem něho. Stačí ho vidět a rozumět mu. Je to Jahodův 
úhel pohledu. Je to jeho přístup k všedním věcem, k věcem samozřejmým a přehlíženým. 



 Vážení přátelé, sám bych se bál říci nahlas, že kanál může být krásný … že světlo 
dovede samo od sebe tvořit … a že silnice si prozpěvuje. Jiří Jahoda to říká a nic mu v tom 
nezabrání!“ 
 
 Pracovnice GMT Mgr. Lucie Žaludová k výstavě napsala: „V roce 2001 se Jiří Jahoda 
představil v Galerii města Trutnova retrospektivním pohledem svých prací a nyní zaplnil její 
prostory již podruhé. Jak už sám název výstavy napovídá, zůstává věrný nejvšednějším 
motivům okolního světa. Se skloněnou hlavou pozorně sledoval kanály a silnice, jejich 
tvarovou rozmanitost, barevnou hru odlesků, půvabnou poetiku … A tak se linie silnic a kov 
kanálů – věci člověkem pro člověka vytvořené a v zápětí jím opomíjené – před jeho 
objektivem proměnily ve strhující kompozice na pokraji umění zobrazivého a nekonkrétního. 
 Další skupinu prací tvoří nejčerstvější fotografické experimenty vzniklé jako hra  
se světlem. Propletence a sítě paprsků, chvějivé až jiskrné nás nechávají v tajemné nejistotě 
při hledání toho, co se za nimi skrývá. Často jsou to ty nejobyčejnější objekty – neony 
nočních ulic a odlesky aut, ale zachycené neočekávaným způsobem tak, že se proměnily 
v malby nebo snad kresby světlem.“ 
 
 „Výtvarná cesta Jiřího Jahody je v poslední době pevně svázána s moderní technikou, 
respektive digitálním fotoaparátem. Plně využívá jeho přednosti, aniž by však pominul 
fotografické řemeslo. Proto jeho práce dále neprocházejí žádnou výraznější počítačovou 
úpravou,“ uvádějí mj. komentáře v Krkonošských novinách. 
 
 Význam a ocenění výstavy zvýraznilo slavnostní sdělení přítomného starosty Trutnova 
Mgr. Adamce, že Jiří Jahoda se stal držitelem Kulturní ceny města Trutnova za rok 2004. 
Udělilo mu ji zastupitelstvo města za jeho dlouholetou profesionální činnost v oboru 
fotografie. „Jiřímu Jahodovi dlužíme mnoho za skvělou reprezentaci Trutnova po celé 
Evropě. Uznání si rozhodně zaslouží,“ uvedl k tomu trutnovský starosta. 
 
 Výstavu fotografií Jiřího Jahody vhodně doplňuje 12 obrazů jeho syna Martina. Jeho 
výtvarné práce jsou založené především na hře geometrických tvarů a působení abstraktních 
forem. Již v tomto prvním vykročení je patrné jeho cítění ke kompozici, barvě a struktuře 
uvádí malíř Jan Měšťan. 
 
Granty a dotace 
 
 Grantový výbor MěÚ uspořádal další seminář k problematice získávání grantů 16.2. 
v malém sále MěÚ.  Přednášeli Klára Dostálová a Jiří Vambera (přišlo 80 zájemců). 
  
Regionální hospodářská komora 
 
 Pro malé firmy a podnikatele probíhá v poradenském centru v objektu Most k životu 
série seminářů marketingu. Informace o státní půjčce Start a úvěry Kredit poskytuje 
podnikatelům Regionální hospodářská komora v Trutnově (v budově bývalého Okresního 
úřadu Trutnov). 
 
 
 
 
 



Módní přehlídka v Národním domě 
        

                    
 
 Tradiční módní přehlídky pokračovaly 17.2. v Národním domě za plné účasti diváků. 
Výběr ze své současné tvorby tu předvedla Jitka Šedivá z Hradce Králové (oblečení  
pro ženy), Kateřina Baliharová z Doubravice (ručně malovaná bavlněná trika, malované šaty 
ze lnu), Zdena Pekermanová z Prahy (kolekce pletené módy), Kateřina Britaňáková z Prahy 
(kolekce večerních šatů). Skleněné šperky předváděla Dagmar Komůrková z Hlinska, nabídku 
brýlí trutnovské prodejny Fokus Optik Kateřina Veselá. 
 
Chřipka 
 
 Chřipka v Královéhradeckém kraji postihuje nejvíce Trutnovsko – 4 021 nemocných 
na sto tisíc obyvatel (18.2.. V celém kraji platí zákaz návštěv nemocnic, sociálních ústavů  
a domovů důchodců. 
 
Veletrh cestovního ruchu 
 
 Veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze se zúčastnilo i trutnovské 
Informační centrum. Jak uvedl jeho ředitel Martin Veselý, projevili návštěvníci zájem kromě 
klasických letáků a skládaček o Vojenské dějiny Trutnovska (muzeum Stachelberg a Den  
bitvy u Trutnova v roce 1866).Zaujala i společná propagace Pece pod Sněžkou a Trutnova 
stejně jako nový propagační materiál Krakonošovo království. Hodně navštěvovaný byl  
i Krkonošský stánek. 
 
TIC 
 
 Trutnovské turistické informační centrum na Krakonošově náměstí netrpí  
na nedostatek návštěvníků. Vítá je tu nově i velká propagační figura vládce hor, téměř 
dvoumetrového Krakonoše. (Dílo loutkáře v hodnotě 13 000 Kč.) 
 
Petice občanů proti výstavbě obchodního centra 
 
 Proti výstavbě obchodního centra na sídlišti Zelená louka se staví někteří místní 
obyvatelé v petici, kterou podepsalo 135 obyvatel okolních domů. Argumentují nedostatkem 
parkovacích míst, zhoršením dopravní situace, nedostatkem dětských hřišť a zeleně, 
výstavbou (zbytečnou) dalšího obch. domu.  
 Petici občanů vzala rada města na vědomí. Celou situaci vysvětluje tím, že uvedený 
prostor řeší územní plán, který je pro město závaznou normou. „Územní plán byl projednáván 



veřejně a všichni, včetně těch, kterým se záměr nelíbí, se k němu mohli několikrát vyjádřit. 
V té době to nikomu nevadilo,“ uvádí starosta Ivan Adamec. 
 Město s investorem vyjednává a stanovilo si několik základních podmínek. Jednou 
z nich je i vybudování veřejně přístupných parkovacích míst, ponechání minimálně 20 procent 
plochy pro veřejnou zeleň. „Nemám nic proti takovým iniciativám. Ale v tomto případě 
nevím, proti čemu nespokojení občané bojují. Zdaleka není jisté, jak bude stavba vypadat, ani 
jak bude velká. Proces schvalování podléhá architektonickému dohledu a vše je v jednání.“ 
 
Klub seniorů 23.2. 
 
 Na schůzi Klubu seniorů 23.2. promluvil ředitel Městského bytového podniku Jan 
Karpíšek, aby posluchače seznámil s bytovou politikou v Trutnově. 

„Bytový fond postupně snižujeme. Proto nemá město ani tolik volných bytů  
pro žadatele. Jestli se nám v roce 2001 uvolnilo 119 bytů, loni to bylo pouhých 62.“ Diskuse 
přešla i na problémy s neplatiči bytů. Radnice musela zvolit tvrdší přístup k těmto občanům. 
V zájmu města není rozhodně podle vyjádření starosty poskytovat byty stále stejným 
asociálním dlužníkům, kteří je zpravidla zdevastují. 
 Klub seniorů tento postoj města plně podporuje. 
 
Zdevastované byty čp. 171 a 172 v Novoměstské ulici 
 
 Dokladem špatného zacházení s přidělenými byty jsou dva spojené bytové domy 
v Novoměstské ulici naproti benzinové stanici Aral. Zájem o koupi těchto domů v této situaci 
nikdo nemá. 
 V objektech čp. 171 a 172 je devět bytů, obývaných převážně velmi nepřizpůsobivými 
občany. Už navenek působí domy odstrašivě vymlácenými okny. Části vnitřního zařízení jako 
dřevěné podlahy a rámové obložení dveří byly použity na topení. Na chodbách a schodištích 
haldy nejrůznějších odpadů včetně fekálií. Omlácené stěny, elektro a vodoinstalace funguje 
jen ve třech bytech. Jen jeden tu je slušně obýván. 
 Město je rozhodnuto tyto nájemníky vystěhovat, patrně do Libče. A dům prodat 
k opravě. 
 
SFRB 
 
 V roce 2005 chce Trutnov čerpat ze Státního fondu rozvoje bydlení úvěr 30 milionů 
korun. Peníze použije jednak MBP na opravu domů v centru města, jednak soukromí majitelé 
domů. Těchto soukromých žadatelů eviduje MěÚ už 37 a jejich počet narůstá. Na letošek 
žádají 17 milionů. O úvěr je zájem hlavně pro nízkou úrokovou sazbu – po celou dobu trvání 
závazkového vztahu jen 3 %. 
 Trutnov má s využitím SFRB dobré zkušenosti. „Pro fond jsme důvěryhodným 
partnerem. Všechny kontroly minulých půjček se ukázaly bez nedostatků a je vidět, že se 
svěřenými penězi umíme zacházet,“ zdůraznil starosta. Město také dobře plní podmínky pro 
tyto úvěry – dokladem toho je i stoupající výše poskytnutých půjček v předchozích letech (15, 
25 mil.). 
 
Přípravy Dětského dne (DDM) 
 
 Letošní Den dětí by měl proběhnout ještě v lepších podmínkách. Dům dětí a mládeže 
svolal na 24.2. schůzku s podnikateli. Snahou je zapojit do oslav DD co nejvíce subjektů  



i z řad občanských sdružení a různých zájmových organizací, samozřejmě i města.  
O rámcovém programu průběhu DD a jak by mohly organizace Domu dětí a mládeže pomoci 
informovala účastníky schůzky ředitelka DDM Marie Suková. 
 
Zástavba u Hypernovy 
 
 I lokalita kolem supermarketu Hypernovy mění v poslední době svůj vzhled. Staré 
zašlé, polozbořené  budovy někdejšího Okresního stavebního podniku Trutnov se opravují  
a slouží už třem novým firmám (prodej aut, nábytku, elektro). Majitelem rekonstruovaných 
objektů je firma obchodující s auty – ta také tady přistavěla i nový objekt. „Se stavbou jsme 
začali loni v říjnu, otevřeli jsme začátkem února. Do budoucna počítáme ještě s rozšířením 
objektu ze zadní strany směrem k bývalým kasárnám. Měl by tu být servis a další 
příslušenství,“ uvedl zástupce této firmy. Už v prosinci tady (v přízemí vedlejšího objektu) 
zahájil prodej obchod s elektronikou a prodejem nábytku. 
 Naproti Hypernově se rozkládá nezpevněná plocha, kde se dá provizorně parkovat.  
I tady se počítá s obchodní výstavbou. 
 
Klub železničních modelářů 
 
 Klub železničních modelářů uvítal 26.2. své kolegy z různých spolupracujících klubů 
ve SRN. Mezi hosty byl i Hanno Gelfert, ředitel podniku na výrobu železničních modelů 
firmy Tillig TT Bahn z města Sebnitz. Významnou součástí návštěvy byla prohlídka pevnosti 
Stachelberg nad Babím. Provázeli je tu Dr. Mirek Kejzlar a Karel Ježek, dva přední činitelé 
družstva Fortis, které se o tuto významnou historickou památku stará – v poslední době 
rozšiřuje prohlídku podzemí pevnosti v hloubce 56 metrů. 
 Návštěvu  uzavřelo posezení v klubovně modelových železničářů v budově ulice  
Na Struze, kde proběhla výroční členská schůze KŽM. 
 I pro letošní rok připravuje KŽM řadu akcí – mezi jiným pracovní návštěvu  
do Glossenu, kde členové klubu pomohou při údržbě tamní ukázkové trati a vozidel.  
Na 20. a 21. srpna je plánována cesta do Marienbergu, v září se připravuje setkání 
s představiteli firmy Tillig TT Bahn. V tomto měsíci se uskuteční výstava v centru ČD  
hl. nádraží v Trutnově. KŽM se bude aktivně podílet na oslavách 100. výročí převezení 
ostatků generála Gablenze ze Švýcarska do Trutnova (září 1905). Na 1. října je připravován 
zájezd na modelářský veletrh v Lipsku, na 8. října slavnostní schůze k 35. výročí zahájení 
činnosti KŽM Trutnov. Proběhne v duchu posezení nad kronikami KŽM. Sezónu ukončí 
předvánoční výstava železničních modelů v Trutnově. 
 
Využití fytoterapie a aromaterapie 
 
 O přednášku Využití fytoterapie a aromaterapie v posilování imunitního systému 
člověka 26.2. v Národním domě Mgr. P. Kurkové projevilo zájem jen deset návštěvníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svatba v Galerii města Trutnova 
 

                   
 
 Svatební obřady v Trutnově už neprobíhají na tradičních místech radnice, síně  
B. Martinů. První svatba 26.2. v Galerii města Trutnova se uskutečnila sňatkem Lenky 
Matuškové a Pavla Rozsívala. 
 „Zatím jsme tu svatby nepořádali. Oba mladí manželé jsou ale našimi stálými 
návštěvníky, takže jsme jim v netradičním přání vyhověli,“ řekl k tomu ředitel galerie Aleš 
Pražan. Svatební obřad proběhl v 1. patře v zarámování současné výstavy fotografií Jiřího 
Jahody. 
 Příklady táhnou … na duben se tu už uskuteční další svatba. 
 
Turnaj v mariáši 
 
 Již VI. turnaj v křížovém mariáši se konal v Restauraci Na Hřišti v HSM za účasti pěti 
desítek karbaníků. 
 
Vjezd na Polskou ulici 
 
 V dopravní špičce je vjezd na Polskou ulici od Výsluní a z Lomní ulice komplikovaný, 
brzdí její průjezdnost. Kruhový objezd u Lidlu už zjednodušil příjezd od Kryblice do Polské. 
Vyvstává nyní otázka, zda by se vjezd od Výsluní nedal upravit. Nabízí se mimo jiné slepá 
ulice Novoměstská s napojením na ulici Vítězslava Nováka. 
 „V letošním roce se má dokončit rekonstrukce Lomní ulice včetně úpravy železničního 
přejezdu. Aby se na jednom místě v krátkém časovém úseku nedělaly úpravy dvakrát, nechali 
jsme si zpracovat studii, kudy by komunikace mohly navazovat,“ uvedla místostarosta H. 
Horynová. Železniční přejezd by se pak musel posunout kolmo na Lomní. Na obou stranách 
přejezdu by vznikly „šikany,“ které by směřovaly zpět do Lomní ulice směrem k Polské a 
směrem k Výsluní. 
 Případné změny by vyžadovaly jednání s vlastníky okolních pozemků. Předpokládaná 
trasa vede přes pozemek majitelky, která loni zemřela. Vše by protáhlo i dědické řízení.  
O návrhu nové spojnice zastupitelé dosud nejednali. Jeho realizace by zjednodušila dopravu 
mezi Kryblicí a Dolním Předměstím. 
 
Nehoda vlaku společnosti Viamont 
 
 K vlakové nehodě došlo 28.2. Vlaková souprava společnosti Viamont ráno asi o půl 
šesté narazila ve stanici Trutnov hl. nádraží do přistavených vagonů. Soupravu se strojvůdci 
nepodařilo dobrzdit pro námrazu na kolejích. Cestovalo v ní v ten čas na dvacet lidí. 



K žádnému zdravotnímu poškození však nedošlo. Vlak nedojížděl do stanice rychle – jen asi 
třicetikilometrovou rychlostí. 
 Nehoda je klasifikována jako typ C, jako nejlehčí. 
 
Literární klub 
 
 O vzniku trutnovského Literárního klubu informuje v Radničních listech místostarosta 
Hana Horynová. „Z podnětu spisovatele Jaroslava Hofmana se koncem února sešla na první 
schůzce v salonku Národního domu skupinka osob, které podpořily myšlenku založit 
v Trutnově Literární klub. Ten by měl prosazovat krásu českého psaného či mluveného slova, 
oslovovat mladé literáty a propagovat místní i regionální autory. Neměl by v žádném případě 
být uzavřenou společností, ale mohl by do něj přispět každý, kdo má zájem povznést mluvené 
či psané slovo. 
 Spolek by svou činnost prezentoval také veřejnosti, a to pořádáním různých literárních 
besed, autorských čtení místních, regionálních a později snad i některých známých českých 
autorů, vydáváním malého periodika a na internetových stránkách. V současné době se 
připravují stanovy spolku a jeho registrace. 
 
Radniční listy – více místa kultuře 
 
 Od února je Kulturní nabídka Radničních listů rozšířena z dosavadních čtyř stran  
na osm. Informace o kulturním dění v Trutnově budou zveřejňovány pouze v této Kulturní 
nabídce Radničních listů. 
 
Matriční události v únoru 
 
 V únoru se v Trutnově narodilo 51 dětí, z toho bylo 18 trutnovských (8 chlapců a 10 
děvčat). V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 39 osob, z toho 19 našich spoluobčanů (8 mužů  
a 11 žen). 
 Sňatků bylo uzavřeno 6, z toho jeden před církví římskokatolickou. Členky komise  
pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 29 našich spoluobčanů s kytičkou  
a dárkem. 
 
Nezaměstnanost k 28.2. 
 
 Jaký byl vývoj zaměstnanosti v okrese Trutnov a ve městě Trutnov k 28.2.? Na okrese 
se ucházelo o zaměstnání celkem 5 655 osob, z toho ve správním obvodu Trutnov 3 235. Míra 
nezaměstnanosti v okrese byla 9,18 %, v obvodu Trutnova 9,78 %. 
 Z celkového počtu uchazečů bylo 3 502 dělníků (61,9 %), ostatní a THP 1 717  
(30,4 %), absolventů škol 201 (3,6 %), vyučenců 161 (2,8 %), mladistvých 74 (1,3 %), se ZPS 
993 občanů (17,6 %). Žen 2 751 (48,6 %), mužů 2 904 (51,4 %). 
 Nově jako uchazeči o zaměstnání bylo evidováno 512 občanů. Do zaměstnání 
nastoupilo 381 uchazečů, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 31 a z ostatních důvodů 
97 uchazečů. Oproti konci ledna se počet evidovaných uchazečů zvýšil o 6 a míra 
nezaměstnanosti zůstala na úrovni ledna. Proti stejnému období 2004 byl počet evidovaných 
uchazečů nižší o 208 a míra nezaměstnanosti nižší o 0,3 %. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 775 uchazečům, 
tj. 31,4 % z jejich celkového počtu. Na podporách v nezaměstnanosti bylo od počátku roku 
vyplaceno 12 697 tis. Kč. 



 Počet hlášených volných míst 526,, z toho 361 dělnických povolání, 165 ostatních 
povolání, 3 pro občany se ZPS. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 10,8 
uchazeče o zaměstnání. 
 Na veřejně prospěšných pracích, organizovaných na základě dohod úřadu s obcemi a 
charitativními institucemi, bylo umístěno 56 uchazečů. Do rekvalifikace jich bylo zařazeno 
138. Odborná praxe byla zabezpečena pro 11 absolventů SŠ a VŠ. S příspěvkem úřadu práce 
vzniklo 16 nových pracovních míst. 
 
 V Trutnově samém připadlo z 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel 1 546 
nezaměstnaných (9,25 %). 
 
 



Kulturní nabídka na březen 
 
 Kam v Trutnově v březnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti přinesla 
kulturní nabídka únorových Radničních listů: 
do 16.3. Kanály – silnice – světla. Výstava fotografií Jiřího Jahody a obrazů Martina Jahody 
v Galerii města Trutnova. 
do 30.3. III. salon studentské fotografie v Galerii Dračí ulička v I. patře gymnázia. 
do 10.4. Od Masopustu do Velikonoc (společ. tradice a lidové zvyky) v Muzeu Podkrkonoší. 
do 31.5. Ing. Jiří Havel: Krkonošské proměny. Výstava fotografií na MěÚ. 
1.3.-15.4. Ing. Ctibor Košťál. Výstava fotografií v kině Vesmír. Pořadatel Dům kultury. 
1. a 2.3. „Babi, pošli mi to mailem.“ Výuka k základům Internetu. Pořádá Městská knihovna 
Trutnov v oddělení studovny. (Také 21. a 23.3.). Dále 29. a 30.3. 
2.3. Rock a Dance. Párty pro mladé. Pořadatel New End. 
3. a 4.3. Hledejte si zaměstnání pomocí Internetu. Akce pro nezaměstnané. Pořádá Městská 
knihovna Trutnov. (I 17. a 18.3.). Také i 24. a 25.3. 
3.3. Jarní vánek Pořadatel Country club Bonanza. 
4.3. – 31.3. Miloslav Klimeš „Muzikanti.“ Výstava fotografií z Jazzince 2005. Galerie Dračí 
ulička.  
4.3. Clubmaster. Pořadatel New End. 
5.3. Lokálka. Country club Bonanza. 
5.3. I. absolventský ples trutnovského gymnázia. Pořádá: Obč. sdružení absolventů. 
Gymnázia Trutnov. Agentura AG Trutnov. Sál Texlenu v HSM. 
5.3. Rage Against The Machina Revival. Underside. Koncert v New Endu. 
7.-9.3. „Babi, pošli mi to mailem.“ Výuka seniorů k základům Internetu. MK. (I 14.-16.3.). 
7.3. Akademie třetího věku. RNDr. Vladimír Prouza: Islámské památky Iráku a Sýrie. Pořádá 
ČČK a DK v kině Vesmír. 
9.3. Rock a Dance.. Párty pro mladé. New End. (Také 23.3. a 30.3.). 
9. a 10.3. Národní dům v noci. Akce pro děti. Pořádá DK. 
10.3. Wotroci. Pořadatel Country club Bonanza. (Také 31.3.). 
10. a 11.3. Hledejte si zaměstnání pomocí Internetu. Pořádá Městská knihovna Trutnov.  
I 31.3. 
11.3. Wo. Co. De. Tereza kradla. Cui bono. Poslední lež. Koncert v New Endu. 
12.3. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořádá Klub filatelistů. Klub důchodců. 
12.3. Wostruha. Pořadatel: Country club Bonanza. 
12.3. Czech sepultura revival. New End. 
13.3. Vynášení smrtky. Tradiční vítání jara. Pořádá DK. Krakonošovo náměstí. 
15.3. Výtvarná dílna. Velikonoce – dekorační předměty. Městská knihovna. 
16.3. Rock a Dance. Párty pro mladé. New End. (Také 23.3.). 
16.3. Dan Bárta a Illustratosphere. Jazzinec 2005 – Open párty. Sál Texlenu. 
17.3. Robert Balzar trio. Jazzinec 2005 – koncert pro SŠ. Koncertní síň B. Martinů. 
17.3. Country band Bonanza v Country clubu Bonanza. 
18. – 23.3. Křehké Velikonoce – výstava keramiky. DK. Národní dům. 
18.3. Radim Hladík – Kytara. Jazzinec 2005. Muzikantský seminář. ND Pod střechou. 
18.3. Radim Hladík a Blue Effect. Jazzinec 2005. Jazz – rock Párty, New End. 
18.3. maturitní ples SPŠ a SOU Trutnov. Sál Texlenu. 
19.3. Bluegrassová liga. Country club Bonanza. 
19.3. Sto zvířat. Koncert. New End. 
20.3. Medvídek Ťupínek. Pohádkové představení. Pořádá DK v kině Vesmír. 
21.3. Vyprávění starého stromu. Pro MŠ a 1.-3. tř. ZŠ. DK. Kino Vesmír. 
21.3. Akademie třetího věku. Prof. PhDr. Jan Císař: Osobnosti českého divadla. Kino Vesmír. 



21.3. Sicílie. Přednáška PaedDr. Libora Turka Kino Hvězda (v areálu ZŠ Mládežnická). 
21.3. Nové setkání M. Suchánka a R. Genzera aneb Pokračujeme v krasojízdě. DK. Kino. 
23.3.-4.5. Jánuš Kubíček. Výstava v Galerii města Trutnova. 
23.3. Karel Plíhal zpívá Josefa Mainada. Jazzinec 2005 – Poetic párty. Síň B. Martinů. 
23.3. S tvojí dcerou ne. Divadelní předplatné DK. Národní dům. 
24.3. Zdravý životní styl. Přednáška Dany Peškové. Městská knihovna. 
24.3. Zelený čtvrtek – Kasteláni (písničky 60. a 70. let). Country club Bonanza. 
25.3. Karel Hála a Swing sextet. Jazzinec 2005. Swing párty. Národní dům. 
25.3. Velký pátek. Country club Bonanza. 
25.3. Rocktéka. New End. 
26.3. Country bál se Star Westem. Hrají Pěna a Jakž Takž. Pořádá Star West. ND. 
26.3. Bílá sobota s Cassa bandem. Zvěřinové hody. Country club Bonanza. 
26.3. Cop. Koncert bluegrassové skupiny z Plzně. Pořádá New End. 
30.3. S „Fernetem“ zase v Alpách. Ing. Ctibor Košťál: Přednáška. DK. Nár. dům. 
 
 Mateřské centrum Karolínka nabízí v březnu kromě pravidelného provozu jako 
mimořádné akce: Cvičenek (cvičení maminek s dětmi). Výtvarná dílna. Setkání nejen rodin. 
Sahadža jóga (výuky jógy). 
 
Návštěva prezidenta v Trutnově 
 

                  
 

                   
 
 Významným dnem v historii Trutnova v roce 2005 byla návštěva prezidenta ČR 
Václava Klause a jeho manželky Livie Klausové 1. března. Bylo to v rámci jeho třídenního 
pobytu v královéhradeckém kraji. Vzácnou návštěvu uvítal krátce po poledni starosta města 
Mgr. Ivan Adamec spolu se členy rady města ve velkém sále Staré radnice. Prezidenta 
doprovázel hejtman KH kraje Pavel Bradík s chotí. Po krátkých projevech se odebrali 
přítomní ke slavnostnímu obědu v prostorách restaurace Radnice. 
 Po obědě odjeli prezident, hejtman a starosta do trutnovského gymnázia, kde asi 
hodinu odpovídal v zaplněné hale školy na dotazy studentů. Dámská část návštěvy se 



odebrala do trutnovského Klubu seniorů v malém sále Měj. Zatím co dotazy studentů 
směřovaly především k problematice Evropské unie, senioři se zajímali více o životní otázky. 
Besedu moderoval předseda KS M. Šafařík. 
 Setkání se státními představiteli a zástupci Trutnova ve velkém sále Měj se zúčastnilo 
na 500 osob, které srdečně uvítali vstoje prezidenta. V půlhodinové besedě, kterou moderoval 
starosta Trutnova, zodpověděl řadu dotazů prezidentský pár. Pokud jde o zvláštní pocty  
pro prezidenta, Václav Klaus zdůraznil skromně jejich omezení, i když vyjadřují úctu 
nejenom k němu, ale i ke státu, který reprezentuje. 
 Setkání na Měj bylo ukončeno autogramiádou nové knihy prezidenta „Rok druhý“ a 
podpisy občanům do památníků a na fotografie. 
 Rozloučení s prezidentskou návštěvou proběhlo na Slovanském náměstí před budovou 
Měj v srdečné atmosféře. (Předchozí návštěva prezidenta proběhla v roce 1990.) 
 
První občánek města 

                             
 
 Pamětní list a finanční dar ve výši 5 000 Kč předal starosta města ve své kanceláři  
1.března rodičům prvního letošního občánka Trutnova Mileně Kisé a jejímu manželu 
Romanovi. Martínek Kisý se narodil 3. ledna 2005. (Tradice takového vítání prvního občánka 
sahá k roku 2000.) 
 
Návštěva prezidenta v Trutnově 

 
Významně se podílela na organizaci prezidentské návštěvy v Trutnově vedoucí  

odd. pro styk s veřejností Ing. Veronika Vášová. Vše proběhlo podle protokolu a bylo 
usnadněno bez zbytečných oficialit i proto, že starosta se s prezidentem dobře zná. 

 
Krátký rozhovor ze své návštěvy Trutnova poskytl prezident i Krkonošským novinám. 

„Co si odvážíte z mého pohledu (ptal se redaktor KN Petr Vančura) z velmi hektických 
návštěv měst? S občany i zastupiteli  hovoříte poměrně krátce, jaký význam pro vás cesty 
mají?“ „Nevím, zda je možné říci, že návštěvy jsou krátké. Být tři dny v jednom kraji je 
docela velká časová investice. Za tu dobu uvidím hodně lidí, uslyším nová témata a zodpovím 
mnoho otázek. Občané se mnou hovoří z očí do očí a to má pro mě podstatně větší hodnotu, 
než komunikace přes obrazovku. Jsem přesvědčený o tom, že i pro druhou stranu. Prezident 
se tak stává člověkem z masa a krve a ne nějakou virtuální realitou.“ 

„Je tato cesta něčím výjimečná?“, zněl další dotaz. „V královéhradeckém kraji jsem 
častěji, než jen na tyto třídenní vyjížďky. Vzpomínám na návštěvu Náchoda při oslavách 
osmdesátin Škvoreckého, výstup na Sněžku na sv. Vavřince, volejbalový turnaj 
v Dřevěnicích. Tato cesta je trochu vážnější a oficiálnější. Člověk je až skoro dojat, když 



zjistí, že si páni starostové přečetli své městské kroniky a objevili, kdy tu byl naposledy 
prezident. Je to trochu jiný druh návštěvy.“ 

 
Pondělní program třídenní návštěvy KH kraje byl 28.2. věnován krajskému městu, úterní 

1.3. Rychnov nad Kněžnou a Trutnovu a Jaroměři, středeční 2.3. hradecké nemocnici, 
Novému Bydžovu, Jičínu a Vrchlabí. 
 
Rádio Jazzinec 
 

V úterý ve 14 hod. 14 minut zahájil prezident Václav Klaus první vysílání 
internetového rádia, které nabízí jazz, blues a funky. „Jazzové rádio? Skvělé. Proč jen 
internetové vysílání. Já bych si moc přál normální vysílání. Vždy, když jsem v zahraničí, 
poslouchám místní jazzovou stanici a to mi u nás trochu chybí. Je dobře, že toto děláte. Vaše 
rádio si určitě poslechnu,“ slíbil trutnovskému Tomáši Katschnerovi. 
 Rádio Jazzinec vysílá non-stop 24 hodin denně průřez jazzovou hudbou od blues  
po jazz-rock až po současné výboje ovlivněné world music. „Ve vysílání se objevují vedle 
světových velikánů i češští jazzmeni. Rádio vzniklo jako podpora stejnojmenného 
mezinárodního festivalu, který se letos posedmé koná v Trutnově,“ vysvětlil novinku 
provozovatel Tomáš Katschner.  
 Vysílání Rádia Jazzinec chce přiblížit mladým lidem, kteří dnes tráví u internetu 
nejvíc času, že z jazzu vycházející muzika je stále živá, vyvíjející se a že má co sdělovat. 
 
 Podle novely zákona o střetu zájmů nemohou (od března) do zastupitelstev kandidovat 
ředitelé příspěvkových organizací zřízených obcí s rozšířenou působností. Dopady nepříznivě 
by to mělo i v Trutnově. 
 „Toto omezování lidských práv a svobod se týká například všech ředitelů ZŠ a MŠ, 
knihovny, jeslí, technických služeb a bytového podniku. Považuji to za závažný zásah  
do volebního systému a zamezení významné části občanů zúčastnit se komunálních voleb,“ 
komentoval zákon starosta Trutnova a senátor Ivan Adamec. Ten se také připojil k žalobě 
Ústavnímu soudu. 
 Zákon za nesmyslný označil také ředitel ZŠ kpt. Jaroše Jiří Paták (ODS). Nechápu, 
proč by lidi, kteří mají zájem na prosperitě města, měli odstupovat. Novela mi připomíná 
bolševické manýry. Ještě nám chybějí Lidové milice.“ Ředitelka trutnovské městské knihovny 
Jaroslava Maršíková k tomu řekla: „Věřím, že zákon platit nebude.“ 
 
Cena Jiřího Jahody za kalendář roku 2005 
 
 První cenu za kalendář roku 2005, kterou pořádalo Kolegium Typografie a Agentura 
M.I.P. převzal 2. března v Praze trutnovský fotograf Jiří Jahoda, který se fotografováním 
zabývá už třicet let. Většina snímků v oceněném kalendáři byla pořízena z okna jeho bytu. 
„Před dvěma lety jsem prodal klasický fotoaparát a všechno příslušenství a koupil digitální. 
Toto rozhodnutí mi otevřelo zcela nové možnosti focení,“ uvedl. 
 Uvedené soutěže se zúčastnil už loni a získal třetí cenu s cyklem Kanály. Pro letošní 
rok vybral pro kalendář fotografie ze svého cyklu Silnice. Konkurence při vybírání v Praze 
byla veliká – nominováno bylo 70 děl. 
 Pro příští rok pracuje Jiří Jahoda na cyklu Světla. V Galerii města Trutnova probíhá 
v současné době Jahodova výstava „Silnice, světla a kanály.“ 
 
 
 



Mateřinkový ples 
 
 Různých plesů přibývá rok od roku. Mateřinkový ples proběhl 3. března  
na odloučeném pracovišti MŠ Trutnov, MŠ Horská 282. Nešlo ale jen o tancování. Program 
zaplnily i různé taneční soutěže a písničky. 
 
Výstava Muzikanti v Galerii Dračí ulička 
 

                   
 
 Sedmý ročník mezinárodního jazz, blues a funky festivalu Jazzinec obohatila 
doprovodná výstava fotografií Muzikanti, práce Miloslava Klimeše. Podstatná část fotografií 
je věnována Open Air Music Festivalu v Trutnově. Na vernisáži v Galerii Dračí ulička 
v gymnáziu vystoupila Yanka Acoustic Group – M. Koudelka (kytara), J. Přibil (piano),  
T. Katschner (basa) a zpěvačka bulharského původu Yanka Stránská. 
 Výstava fotografií, které „zachycují prožitek muzikantů z hudby, od rockových hvězd 
až po muzikanty, kteří hrají někde v hospodě“ (jak ji charakterizuje organizátor této akce 
Tomáš Katschner), potrvá do 1. dubna. 
 Galerie v gymnáziu byla vybrána pro tuto výstavu, protože nás překvapila uvolněná, 
tvůrčí a inspirativní atmosféra, která tu vládne. Mladí lidé sem rádi chodí a fotky se tak 
dostanou přímo k nim, do studentského života.“ 
 O autorovi fotografií T. Katschner dále poznamenal: „Chtěli jsme ukázat zase něco 
jiného, zahájení přehlídky zpestřit. Miloslav není klasickým jazzovým fotoreportérem, ale 
hudbu má rád. Jako svobodomyslnému člověku se mu podařilo vystihnout řadu unikátních 
postřehů z muzikantského zákulisí. Přibližuje zkrátka, že muzikant je člověk s emocemi.“ 
 
 Touto akcí byl letos 3. března vlastně už zahájen letošní Jazzinec. 
 Trutnovský festival Jazzinec, záplava jazzové hudby, potrvá po celý měsíc – až  
do 2. dubna. Vývoj festivalu připomněl v Krkonošských novinách jeho pořadatel Tomáš 
Katschner. „Akce byla nejdříve jednodenní, ale neustále se prodlužovala až k dnešní 
v podstatě měsíční délce. A to samé platí o záběru: z čistě jazzové přehlídky se Jazzinec 
proměnil v sérii nejrůzněji zaměřených koncertů, doprovázenou třeba výstavami fotek 
souvisejících s muzikou.“ 
 Podstatnou složkou Jazzince jsou také semináře pro muzikanty. „Protože o to mi jde 
vlastně nejvíc. Chci nejen ukazovat lidem, jak hrají borci z Prahy nebo ze světa, ale i to, jak 
vzít nástroj do ruky a jak jazz hrát,“ zdůraznil baskytarista trutnovské jazzbarockové kapely 
Ostaš. 
 Oba semináře proběhnou v Národním domě – Pod střechou (poplatek 50 Kč). 
 
 
 



Ke stavbě divadla 
 
 Ve výběrovém řízení studií budoucího trutnovského divadla se prosadila avantgardní 
varianta proskleného kulturního centra. Cesta k její realizaci není snadná a ani nemůže být 
rychlá, ukvapená. 
 Moderní budova s divadelním sálem a řadou kulturních prostor přesahuje svým 
významem generace i celý region. V současné době je projekt ve fázi připravenosti 
k územnímu řízení. 
 Co tomu předcházelo? V minulém volebním období už zesílily hlasy poukazující  
na to, že kulturní zařízení v Trutnově jsou nedostatečná. „Ustavili jsme komisi složenou nejen 
ze zastupitelů, která pracovala na vizi, jak by to s kulturou ve městě mělo vypadat dál. Padla 
řada návrhů, jak situaci řešit. Někdo chtěl přestavovat kino, jiný byl pro rekonstrukci 
nevyhovujícího Národního domu. Nakonec jsme v komisi rozhodli, že necháme zpracovat 
odbornou studii využitelnosti současných kulturních zařízení,“ vyjádřil se k tomu starosta 
Mgr. Adamec. Studie vyzněla tak, že nějaká přestavba kina je nereálná a že Národní dům by 
měl nadále sloužit svému původnímu účelu – spolkové činnosti. Nejvýhodnější proto bude 
stavba nového kulturního centra. 
 Sociologický průzkum, který provedla profesionální nezúčastněná firma, ukázal, že 
drtivá většina těch, co se vyjádřili, se vyslovila pro stavbu nového divadla. Jako nejvhodnější 
místo z několika navržených míst se jevilo místo bývalého autobusového nádraží. Proto 
zastupitelé vypsali soutěž na architektonickou studii. Byla anonymní a probíhala pod 
pohledem komory architektů. 
 „Komise nakonec první místo neurčila. Řekl bych, že z pragmatických důvodů vybrala 
jeden na české poměry velmi odvážný návrh a další také zdařilý, ale střízlivější projekt. Oba 
získaly druhé místo,“ uvádí starosta. Ve výběrovém řízení na projektanta rada města vybrala 
už zmíněnou avantgardní variantu. 
 Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení. Do konce stávajícího 
volebního období by měl být známý dodavatel stavby a zajištěné finanční prostředky. „Nyní 
jsme v situaci, kdy vynakládáme prostředky v řádech milionů korun. Odtud už nebude cesta 
zpět. Je otázka, zda si to všichni zastupitelé uvědomí. Proto budu na příští schůzi 
zastupitelstva iniciovat hlasování o podpoře dosavadních i následujících kroků,“ uvedl v této 
záležitosti starosta Trutnova. 
 
Co si myslí o stavbě divadla občané 
 
 Protože výstavba kulturního komplexu zásadně mění tvář Trutnova a zasáhne  
do života občanů, uvítáme jakoukoliv polemiku na toto téma. Každý pátek budeme otiskovat 
názory jednotlivců, občanských sdružení a organizací. Na otázky a polemiky budou reagovat 
představitelé města. (Oznámení Krkonošských novin z 11.3.). 
 Některé okruhy otázek? Jsou známé budoucí provozní náklady divadla? Co má být 
dřív? Budova nebo tradice? Je vlastní soubor nutnou podmínkou stavby? K jakým účelům 
bude kulturní centrum využívané? 
 
 Z prvních ohlasů: „Jelikož tancuji, jsem výstavbou divadla nadšená. Vzhled budovy 
by měl ale buď zapadat do okolí, nebo být tak výjimečný, že bude cíleně poutat pozornost.  
Na druhou variantu však Trutnov nemá finanční prostředky. Proto by mělo město zvážit, na 
co má a na co ne, aby tak nevzniklo pouze nouzové nízkorozpočtové řešení.“ (Marie 
Sogelová, studentka gymnázia, 19 let). 
 „O divadlo je podle mého názoru opravdu zájem. Pozoruji, že kulturní pole se 
rozšiřuje a zkvalitňuje. Divadlo by tuto šíři ještě zvýšilo, zvětšilo. Otázkou je, zda se podaří 



sehnat ostatek finančních prostředků nejen na samotnou stavbu, ale i na pozdější fungování. 
Také kvalitní soubor a divadelní představení jsou pro ně podmínkou. Až si bude město 
konečně jisto projektem stavby a všemi ostatními věcmi s tím souvisejícími, pak říkám ano. 
Uvítala bych, aby městské zastupitelstvo zveřejňovalo určitá rozhodnutí týkající se výstavby a 
bylo přístupné diskusi.“ (Zuzana Šebestová, studentka gymnázia, 18 let). 
 
 „Věřím v sedmero šťastných divů Trutnova. Divadlo mezi ně patří už etymologicky. 
Historické členění našeho města Horní a Dolní Staré Město je paralelou Prahy. Věřím 
v pohlednou  budovu s pověstným „Trutnovští sobě“ uvnitř.“ 
 
K „Národnímu domu“ 
 
 Koncem března se k této problematice vyjádřila i ředitelka Domu kultury Zina 
Tygrová, která již dlouhodobě usiluje o nové kulturní zařízení v Trutnově. „V roce 1980 
existoval projekt na multifunkční kulturní centrum ve Spojenecké ulici. Část této lokality se 
měla bourat a na místě by vyrostla budova s kvalitní divadelní scénou, která by se dala 
přestavět na arénu. Tehdy ale nebyly peníze, takže z projektu bohužel sešlo.“ 
 Podle jejího názoru je zájem trutnovských občanů nejen o divadlo, ale o kulturu 
celkově velký. A nabídka zdaleka nestačí. Většina zajímavých akcí se nekoná především díky 
nevhodným prostorům Národního domu. 
 „Kulturní program na celý rok připravuji tak, že nejdříve vyškrtám veškeré nabídky, 
které se na naše jeviště nevejdou. A těch je požehnaně. Namátkou: měl tu vystupovat Petr 
Muk, dostali jsme několik finančně zajímavých nabídek divadla Ypsilon, o symfonickém 
orchestru si můžeme nechat jen zdát.“ 
 „Nová budova nebude sloužit pouze divadlu, jak se mnozí mylně domnívají. Protože 
veškeré vnitřní prostory budou variabilní, lze je přestavět na arénu, koncertní sál, využití se 
nabízí pro výstavy, módní přehlídky, párty, společenské akce nebo televizní pořady. Vnitřní 
stěny jdou také úplně odstranit a propojit vnitřní a venkovní prostory,“ doplňuje ředitelka DK 
a vyvrací i argument, že bez stálého souboru nemá smysl stavět divadlo. 
 „V Trutnově se vystřídala řada divadelních spolků a nakonec všechny ukončily svou 
činnost právě díky nevhodným prostorám. I já, byť z Úpice, jsem začala hrát divadlo 
v Trutnově. Nakonec v Úpici hraje pětina Trutnováků.“ 
 Obavy, že by klesl pak větším množstvím pořadů zájem veřejnosti, nesdílí.  
O předplatné je velký zájem. „Myslím, že naše publikum touží po kultuře. Chodit na každé 
představení do osmnácté řady bez nakloněného hlediště je spíš utrpení než požitek. 
Předplatitelům tímto děkuji. Kdyby všichni při představení viděli, bylo by jich určitě víc.“ 
 
ZUŠ ke stavbě divadla 
 
 K záměru stavby divadla se v březnu vyjádřili i učitelé Základní umělecké školy 
v Trutnově s ředitelem Tomášem Komárkem. 
 „Mezi poslání umělecké školy patří i spoluvytváření kulturního života města. 
Pořádáme taneční, hudební i divadelní vystoupení žáků, učitelé trutnovské ZUŠ jsou členy 
mnoha souborů. 
 Všechny tyto aktivity potřebují vhodný prostor, splňující současné nároky. Protože 
Trutnov podobný prostor nemá, hovoří se již mnoho let o stavbě nového divadla. Trutnovská 
veřejnost se jasně vyslovila pro výstavbu divadla, následně byla vypsána soutěž na 
architektonickou studii a její výsledky byly veřejně představeny. 
 Mohlo by se tedy zdát, že je vše rozhodnuto. Zastupitelstvo města má ale důležité 
hlasování o zadání projektové dokumentace stále ještě před sebou. Teprve toto rozhodnutí by 



případně zahájilo akci za mnoho milionů korun. Důvodů pro výstavbu bylo řečeno již mnoho 
a snad každý kulturní člověk si uvědomuje význam takového počinu pro současnost i 
budoucnost města. 
 Žádné hlasování ale není předem stoprocentně jasné a hlasy o nepotřebnosti divadla 
jsou stále občas slyšet. Vzhledem k poslání ZUŠ se nás, učitelů této školy, dotýká stavba 
divadla možná ještě více než jiných občanů. Chceme proto tímto přispět k probíhající veřejné 
diskusi o novém divadle  a vyzvat trutnovské zastupitele, aby nezaváhali a vítězný projekt 
divadla podpořili! Bez nadsázky by tím vstoupili do historie – poslali by totiž příštím 
generacím na dnešní dobu nevšední vzkaz: dali jsme přednost stavbě divadla přede vším,  
na čem se dá vydělat, protože chceme být kulturním městem!“ 
 
Ďyvadlo Neklid ve Voletinách 
 
 K historii divadelnictví v Trutnově redaktor KN připomenul, že ve městě působila 
řada amatérských souborů. Vznik i jejich zánik byl vždy osobitým příběhem, ve kterém 
nechyběl boj o domovskou scénu. Občanské sdružení Ďyvadlo Neklid ve Voletinách je 
jedním z mnoha souborů, které pro činnost hledaly místo. 
 „Hned na začátku jsme byli bezdomovci. Soubor vznikl na jaře 2002 rozdělením 
lhotského Divadla Vratislava Barvy na dvě frakce. Ze dne na den se tak deset lidí s velkou 
chutí v divadle pokračovat ocitlo bez střechy nad hlavou,“ uvádí šéf tohoto souboru Miloslav 
Bernhard. Hledalo se, kde by se dalo zkoušet. „Městské instituce k nám byly vstřícné, přesto 
byly všechny varianty nevhodné. Většinou kvůli zázemí. K divadlu je potřeba nejen 
jeviště,ale i dost místa pro rekvizity, kostýmy a kulisy.“ 
 Usadit se v sále hospody ve Voletinách se z počátku zdálo nemyslitelné, i když tady 
v minulosti divadlo hrálo. Prohlídka jeviště, šaten a zázemí byla málo nadějná – otlučené zdi, 
rozpadající se okna, skladiště na jevišti, zborcený strop a podlahy. 
 „Přestavitelé města nám tehdy pomohli. Dostali jsme dotaci na materiál a první rok 
jsme dělali umění se zednickou lžící a štětkou. Jediným kostýmem byly montérky,“ vzpomíná 
zmíněný Bernhard.  
 První dvě zimy byly v divadle kruté – nevytopený prostor, ale zkoušelo se i  
při teplotách pod bodem mrazu. „Ať mi nikdo netvrdí, že v Trutnově nejsou lidé, kteří se 
divadlu chtějí opravdu věnovat. Pokud někdo dokáže jednou týdně strávit čtyři hodiny 
v lednici a při tom na sebe nechat řvát vzteklým režisérem, zatím bez vidiny tleskajícího 
publika, musí to myslet opravdu vážně. A jestli se nám v těchto podmínkách podařilo vytvořit 
solidní představení, které umíme prodat o mimo Trutnov, je otázka, jaké bychom měli 
výsledky s pořádným zázemím.“ 
 
Stanovisko starosty města 
 
 K otázce stavby divadla v Trutnově starosta města Mgr. Adamec v KN uvedl 
v odpovědi na dva nejčastější dotazy občanů. 
 Jaké budou náklady potřebné pro provoz divadla? „Provozní náklady by neměly 
překročit několik milionů korun ročně. Od začátku jsem upozorňoval zastupitele a všechny, 
kdo divadlo a kulturní centrum chtěli, že provoz bude něco stát. Rozhodně to nebude budova, 
která si na sebe vydělá. A už určitě ne v začátcích. I když kulturu považuji za zboží jako 
každé jiné, nejsem takový optimista, abych si myslel, že budou lidé ochotni za ni tolik 
zaplatit. Takže už od první myšlenky vystavět ve městě solidní kulturní objekt počítáme s tím, 
že jeho provoz zatíží každoročně náš rozpočet. Jde samozřejmě o to, aby náklady nijak 
neomezovaly další rozvoj města. Podle výpočtů, které byly součástí studie, by však neměly 
překročit roční výdaj pro jednu základní školu. Opatrnost z naší strany v tomto směru byla 



také důvodem, proč vítězný projekt neobdržel hned z počátku první místo v soutěži. Nejprve 
jsme chtěli znát energetickou náročnost stavby. Teprve, když se prokázalo, že nebude 
podstatně vyšší než u druhého projektu, zvolili jsme prosklenou variantu.“ 
 Neměla by nejprve vzniknout v Trutnově jakási divadelní tradice a pak by měla teprve 
stavba opodstatnění? „Pravda je, že tu profesionální soubor nikdy nebyl, ale je nutno říci, že 
amatérských se v Trutnově vystřídalo hodně. Pro profesionály tu zkrátka nebylo žádné 
zázemí. Také kulturní centrum nechceme stavět alespoň zpočátku pro stálý soubor. Měly by 
tu být především prostory, kde se budou odehrávat kulturní činnosti, které se v Trutnově 
dosud nemohly konat. Pokud nevytvoříme vhodné podmínky, žádné tradice ani vzniknout 
nemohou. S divadlem tu byl vždycky problém. Místní soubory nebyly příliš významné. Za 
první republiky a před touto dobou byl Trutnov textilní městečko, kde byla struktura obyvatel 
specifická a kultuře příliš neholdovala. Po válce přišli přesídlenci bez kořenů a opět nebyla 
vhodná doba pro rozvoj divadelnictví. Pak přišel rok 68, byly tu barikády a zase šla kultura 
stranou. Řekl bych, že nyní je nejvhodnější doba podpořit založení tradice.“ 
 
„Národní dům v noci“ 
 
 Akci Národní dům v noci připravil  DK i letos 9.3. pro děti ve věku 8-12 let  
od 18.00 hodin se zábavným i poučným programem (divadelní scénka, diskotéka, soutěže, 
prohlídka budovy, její historie). Druhý den pokračuje akce v kině Vesmír. 
 
Vynášení Smrtky (13.3.) 
 

                   
 
 Součástí vítání jara, které každoročně připravuje DK, je vynášení Smrtky, vyhnání 
studené zimy. Dochází k tomu i letos o předposlední neděli před Velikonocemi, na tzv. 
Smrtnou neděli 13. března. Průvod s ní vyjde z Krakonošova náměstí k mostu u Obchodní 
akademie Trutnov. Pestrý kulturní program žáků ZUŠ provázel vhození Smrtky do Úpy. 
 
MŠ 
 
 Analýza, kterou si nechalo město zpracovat  o využití mateřských škol a perspektivě – 
týkala se počtu dětí a ekonomické situace jednotlivých odloučených pracovišť, vedla vedení 
města k rozhodnutí zavřít od příštího školního roku MŠ v Náchodské ulici – pro malý počet 
dětí. 
 Letos mají v této MŠ jen 35 dětí, které potom přemístí do ostatních městských školek, 
které mají potřebnou kapacitu. MŠ skončí v červnu. „Rodičům jsme už zaslali seznam míst, 
kam mohou své děti umístit. V nabídce je také stacionář za krytým bazénem. Rodičům se 
budeme snažit vyhovět. Měli by nám na naši nabídku odpovědět do 14 dnů (do konce 
března)“, uvádí místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych. 



 Jak bude dále využit objekt, v němž dosud byla MŠ? Zůstane tady mateřské centrum 
Karolínka a z podnikatelské školy na Polské sem bude přesunut stacionář pro postižené děti. 
 
Křehké Velikonoce (výstava v ND) 
 
 Vernisáž výstavy v Domě kultury „Křehké Velikonoce“, výstava keramiky pro 
sváteční náladu, proběhla 17. března v 17.00 hodin v malém sále Národního domu. Besedu 
povede Jarmila Tyrnerová, Keramické studio Kohoutov. Obohaceno bude promítáním snímků 
z výpalů keramiky dřevem v historické peci. K vidění tu jsou zdařilé výsledky práce keramiků 
O. Nevšímalové, P. Tomse, D. Gregorové, P. Borůvkové, E. Svobodové, L. Stodůlkové, J. 
Tyrnerové, K. Ježkové, M. Zrnové, M. Procházkové a B. Domkáře, P. Lišky, J. Šťastného a 
Fr. Rudy. 
 Po ukončení výstavy je možnost zakoupení vystavených prací. 
 
Jazzinec – Dan Bárta 
 

                         
 
 Velký sál Texlenu zaplnil 16.3. koncert Open Párty Dan Bárta a Illustratosphere.  Byl 
zahajovací hudební akcí Jazzinec 2005. Zpěvák Dan Bárta a jeho uvedená kapela patří 
k velmi oblíbeným. Početné účastníky neodradilo ani vysoké vstupné 250 Kč. 
 
Radim Hladík a Blue Efekt 
 
 Na rozdíl od zaplněného Music clubu New End koncertem Radima Hladíka 18.3. jeho 
seminář (kytara) v Národním domě (prostor Pod střechou) přilákal jen několik (8) zájemců. 
(Hladík je profesorem české rockové kytary.) 
 
Městská knihovna (15.3.) 
 
 K celostátní akci „Březen – měsíc Internetu“ se připojila v polovině března i městská 
knihovna. Rozšířila své služby o akci „Babi, pošli mi to mailem“ (výuka seniorů k základům 
Internetu, založení elektronické poštovní schránky. 
 
 
 
 



Robert Balzar trio (17.3.) 
 

                   
 
 Dva koncerty pro střední školy uspořádalo 17.3. Robert Balzar trio v Koncertní síni  
B. Martinů. 
 
Zeleň na Volanovské 
 

                                     
 
 Od 21.3. probíhají na Volanovské ulici (do 15.4.) úpravy zeleně. Pracovníci 
Technických služeb Trutnov tu kácejí ale stoletých javorů. AS¨lej bude osazena novou zelení. 
Celková obměna stromořadí vyjde na 600 000 Kč. Provoz na silnici je při této akci omezen 
minimálně. 
 
MŠ Náchodská 
 
 Nejvíce dětí ze zrušené MŠ Náchodská přejde po prázdninách do MŠ v Gorkého ulici 
(9), do MŠ Komenského (6) a do MŠ Novodvorská (5). Rodiče těchto dětí se marně pokoušeli 
peticí s 50 podpisy rozhodnutí RM změnit. Jde o jednu z jedenácti MŠ v Trutnově s kapacitou 
100 dětí, ale využívanou sotva z poloviny. 
 
 
 
 
 
 
 



Výstava Jánuše Kubíčka (GMT) 
            

                   
 
 
 Galerie města Trutnova zahájila 22.3. výstavu Jánuše Kubíčka „Obrazy a koláže“ z let 
1921 – 1993. Mgr. Lucie Žaludová, pracovnice galerie, k vernisáži uvedla mj.“ „Z rozsáhlého 
díla Jánuše Kubíčka, které zahrnuje širokou škálu výtvarných technik a námětů, byly vybrány 
dva soubory prací – malby a koláže. Malířské práce jsou založené na dokonale zvládnuté 
technologii, kterou Kubíček považoval za jednu ze základních podmínek plnohodnotného 
uměleckého díla. V době, kdy je v konceptuálním umění dokonce samotná myšlenka a 
nezhmotnělá představa chápána jako artefakt, stojí Kubíčkovy práce založené na dokonalém 
souladu obsahu a formy, rozumu a citu poněkud osamoceně na scéně výtvarného umění. 
Touha po vyváženosti stránky obsahové i formální vychází z obdivu k antickému umění, jež 
se do Kubíčkova díla promítá i tématicky (Ikarův pád, nymfy). Starší práce jsou figurativní, 
ale postupným zachycení vztahů vrcholí v sérii ateliérů ze 70. let. Přesto je i zde souvislost 
s optickým realismem stále udržována jako určitá vazba ke skutečnosti, jako dotek viděného  
a cítěného. Koláže původně nebyly určeny široké veřejnosti, proti malbám působí lehkovážně 
a je v nich hravost a někdy ironický, jindy zase vlídný, úsměvný humor. 
 Vystavené obraz a koláže a vůbec všechna díla Jánuše Kubíčka jsou prostředkem 
vzdoru umělce proti nezadržitelně plynoucímu času. Jejich síla spočívá v možnosti zanechat 
po sobě stopu (otisk), jež se díky své formálnosti i obsahové kráse stává trvalým  
a nadčasovým. Kubíček to kdysi vyjádřil takto: „Dneska vím, že umění se dělá smrtí a 
vzpourou (marnou) proti ní.“ 
 
 
 Už ve 14 letech měl Kubíček svou první samostatnou výstavu. Těch bylo nakonec  
105 ve13 zemích světa. Počátek jeho umělecké tvorby je charakteristický barevnými zátišími, 
později se věnoval i portrétům. Na konci života přešel k expresivní formě malby, s blížící  
se smrtí kreslil především černou a šedou barvou. Byl vždy výrazným individualistou, nikdy 
nebyl svázán s oficiálními tlaky v kultuře v období socialismu. „Umění je neměnné – mění se 
to, co za umění považujeme. Základ je stále stejný.“ 
 
Nový rychlík Trutnov – Cheb 
 
 Nově zavedený rychlík z Trutnova až do Chebu je cestujícími plně využíván. Rychlík 
Úpa jezdí denně přes Prahu a Plzeň (sem za pět a půl hodiny) do Chebu (sem za sedm hodin). 
Z Trutnova vyjíždí ve 13.30 hodin. 
 „Tímto rychlíkem se podařilo propojit Krkonoše se západem Čech, aniž byste museli 
na této trase přesedat,“ zdůraznil přednosta trutnovské stanice Milan Ondráško.  (Zpáteční 
vlak jezdí z Prahy ráno – z Chebu je sem na Úpu přípoj.) 
 



Zájem u studium na SŠ 
 
 Podle přihlášek dětí ze ZŠ má na školní rok trutnovské gymnázium přetlak – 
 na čtyřleté studium se hlásí přes 90 žáků, přijato jich může být 64. Na obchodní akademii  
se hlásí kolem 70. Možno tu otevřít tři třídy, takže ještě 20 přihlášek chybí. 
 Nové nařízení ministerstva, že dítě si může podat přihlášku pouze na jednu střední 
školu, vyvolalo určité problémy při vyplňování přihlášek. 
 
Jazzinec 23.3. 
 

                                      
 
 Jazzinec pokračoval 23.3. koncertem. Karel Plíhal zpíval Josefa Kainara  
v KS B. Martinů (vstupné 100 Kč). Vyprodáno bylo již dlouho předem. „Už jen to, že hraje 
na elektrickou kytaru, je pro folkaře velká změna. Na podzim vydal svou novou desku, 
zhudebněné bluesové verše Josefa Kainara. Když jsem mu volal, jestli by si chtěl zahrát 
 na trutnovském festivalu, příjemně ho to překvapilo a na nabídku okamžitě kývl. Svěřil se, že 
k jazzu v poslední době hodně přimknul,“ poznamenává k tomu muzikant Tomáš Katschner.  
 
MBP (dluhy na nájemném) 
 
 Jak je to v Trutnově s dluhy na nájemném informoval v březnu ředitel Městského 
bytového podniku Ing. Jan Karpíšek. 
 Celková částka dluhu na nájmu za obecní byty činí přes 11,5 mil. Kč. V posledních 
letech se příliš nemění stejně jako počet dlužníků. „Jestli jsme před dvěma roky evidovali 
zhruba 600 neplatičů, tak letos je toto číslo v podstatě stejné. Připomínám, že v počtu 
dlužníků jsou zahrnuti všichni neplatiči od roku 1994, od kterých dluhy soudně vymáháme.“ 
 Vymahatelnost dluhů se příliš nezlepšuje. V roce 2002 podalo město na 350 žalob a 
soud nařídil 180 exekucí – loni to bylo na 300 žalob. Ročně žaluje advokátka MBP neplatiče 
o více čtyři miliony korun. V mnoha případech jsou tyto dluhy nedobytné. 
 Růstu bytových dluhů se MBP brání po třech měsících neplacení vypověděním 
smlouvy. „Samozřejmě, že této možnosti využíváme individuálně případ od případu. Pokud 
se dosud žádný nájemník dostane do obtížné situace třeba při ztrátě zaměstnání a sám se 
přijde dohodnout na splátkovém kalendáři, takto tvrdě nepostupujeme,“ říká ředitel MBP. 
 Vystěhování neplatičů z městských bytů nebývá snadné. „My například ze zákona 
dáme výpověď. Ale dokud k ní soud nepřivolí, nájemník dál byt obývá. To trvá třeba i rok.  
A i když už je výpověď soudně platná, nájemník není ochotný prostory opustit a my další rok 
čekáme na exekuci.“ 
 
 
 



Výstavba obchodního střediska na Zelené louce (?) – petice občanů 
 
 Koncem března se sešli signatáři petice proti případné stavbě obchodního centra  
na Zelené louce s představiteli města. Petici podepsalo 335 tamních obyvatel. Při jednání jim 
starosta Mgr. Adamec předložil územní plán a projekt regenerace tohoto sídliště. 
 „Největší obavu jsme měli z toho, že se zde údajně měl stavět velký obchodní 
komplex téměř přes celou volnou plochu. To vedení města vyvrátilo a v tomto směru jsem 
spokojen. Z našeho pohledu je ale definice, jaká formuluje využití prostranství, velmi volná. 
Samozřejmě budeme dál sledovat, s jakými plány výstavby město bude souhlasit,“ uvedl člen 
petičního výboru Jiří Rudolf. 
 V současné době není městským zastupitelstvem schválena žádná stavba nákupního 
centra. Radnice chce zastavět lokalitu objekty k podnikání a větší část plochy přeměnit  
na veřejnou zeleň a veřejná parkoviště. 
 Starostu zajímalo, zda chtějí mít občané prostranství před areálem Delta úplně prázdné 
nebo má město podle územního plánu zajistit někoho, kdo bude zástavbu realizovat. „Shodli 
jsme se na druhé variantě. Vedení města i místním občanům jde o totéž. Chceme lokalitu 
zlepšit, a tím zhodnotit nemovitosti v okolí,“ zdůraznil starosta. 
 Petici se dalo zabránit jednáním se zastupiteli a představiteli města. Předešlo by se 
zbytečným nedorozuměním. 
 
Karel Hála v Národním domě 
 

                   
 
 V rámci festivalu Jazzinec vystoupil v Trutnově v Národním domě 25.3. populární 
zpěvák, někdejší hvězda české swingu, Karel Hála. Oblíben je především u posluchačů střední 
a starší generace. Jeho písničky „Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj“, „Matylda“ a další 
zůstávají již léta hitem. Málokterý náš zpěvák strávil tolik let v české populární hudbě jako 
on. 
 Koncert Karla Hály doprovodil Swing sextet. 
 
Trutnovský web 

                                           



 
 Trutnovská radnice získala krajský Zlatý erb za nejlepší webové městské stránky  
a cenu za nejlepší elektronické služby za zveřejňování zpráv z denního tisku. Internet je 
v Trutnově hodně využíván – jsou tu čtyři firmy, které poskytují bezdrátové spojení. 
(Webmaster MěÚ je Martin Čapek.) 
 
Jan Kraus v Klubu vozíčkářů 
 

                   
 
 Klub trutnovských vozíčkářů navštívil 20.3. moderátor a herec Jan Kraus. Besedoval 
s účastníky o své práci pro rozhlas, televizi a noviny, pro film. Také o tom, jak vznikají jeho 
talk show. Zodpověděl mj. i dotaz, zda si v rozhovorech připravuje předem otázky. „Podle mě 
se nedá rozhovor připravit. V televizi nebo v radiu to poznáte. Já si otázky nepřipravuji. 
Maximálně tu první, protože nevím, jak dotazovaný odpoví. Podle toho dál improvizuji. Je to 
stejně jako na úřadě. Tam vás také vždy překvapí a na rozhovor se nemůžete předem 
připravit.“ 
 Lidé, které si vybírá do své talk show, jsou podle něj průměrní lidé. Musí být ale 
výřeční, aby rozhovor nebyl jednovětý. 
 Vozíčkáři byli s jeho vystoupením velmi spokojeni. „Jsem velice rád, že pan Kraus 
přijal naše pozvání a navštívil nás. Dokáže skvěle vyprávět a žádná otázka ho nepřekvapí.  
Při odjezdu přislíbil, že příští rok přijede znovu,“ uvedl Jan Roček, zakladatel Klubu 
vozíčkářů. Spolu s manželkou Jarmilou zařizuje obětavě různé zajímavé akce. 
 V Klubu vozíčkářů je organizováno na třicet členů, z toho deset přímo vozíčkářů. 
Manželé Ročkovi byli právem navrženi na vyznamenání Oskarem za lidskost. 
 
Studenti k Euroústavě 
 

                   
 
 Se studenty Střední odborné školy podnikatelské a Gymnázia v Trutnově diskutoval 
31.3. poslanec Evropského parlamentu Libor Rouček (ČSSD) o Evropské unii. „Toto setkání 
jsem uspořádal, protože se domnívám, že mladí lidé mají zájem o politiku. Nemají ovšem 
dostatek informací a evropský poslanec jim je může poskytnout. Podle všeho studenti tuto 



besedu uvítali. Na závěr si mohli vyzkoušet hlasování o evropské ústavě. ANO Euroústavě 
dalo 87,37 % studentů. 
 
Matriční události v březnu 
 
 V březnu se v Trutnově narodilo 66 dětí, z toho bylo 22 trutnovských (9 chlapců a 13 
děvčat). 
 V tomto období zemřelo v Trutnově 35 lidí, z toho 19 spoluobčanů (10 mužů a 9 žen). 
Uzavřeno bylo 11 sňatků. 
 Slavnosti vítání dětí do života se konaly ve Staré radnici 5.3. a 12.3. Do pamětní knihy 
Trutnova bylo zapsáno 25 dětí. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích  
32 spoluobčanů. 
 Připravuje se tradiční setkání manželských párů, které letos oslaví 25 let společného 
života. Zájemci o toto setkání se mají přihlásit na MěÚ do 6.5. 
 
Nezaměstnanost v březnu 
 
 K 31.3. se ucházelo o zaměstnání v okrese 5 607 uchazečů. Míra nezaměstnanosti 
činila v obvodu Trutnov 9,70 %, Dvůr Králové 10,12 % a Vrchlabí 6,79 %. 
 V celkovém počtu uchazečů převládají dělníci – 3 487 (62,2, %). Absolventi škol jsou 
v počtu 196 (3,5 %), vyučenci 147 (2,6 %), mladiství 75 (1,3 %). Občané se ZPS 994  
(17,7 %). Žen bylo 2 718 (48,5 %), mužů 2 889. 
 V březnu se nově evidovalo o zaměstnání 483 občanů. Do zaměstnání jich nastoupilo 
400, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 38 a u ostatních důvodů 98 uchazečů o práci. 
Celkový počet evidovaných uchazečů se oproti únoru snížil o 48 a míra nezaměstnanosti 
z 9,18 % na 9,10 %. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 750 uchazečům o práci 
(31,2 % z jejich celkového počtu). Na podporách v nezaměstnanosti bylo vyplaceno  
od počátku roku 19 581 tis. Kč. 
 Na veřejně prospěšných pracích na základě dohod úřadu s obcemi a charitativními 
organizacemi bylo umístěno 59 uchazečů. Do rekvalifikace jich bylo zařazeno 112. Odborná 
praxe byla zabezpečena pro 11 absolventů SŠ a VŠ. S příspěvkem úřadu práce vzniklo 22 
nových pracovních míst. 
 V Trutnově připadlo na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel 1 537 nezaměstnaných 
(9,20 %). 
 
 
 
 
  
 
 



Kulturní nabídka na duben 
 
 Březnové Radniční listy přinesly už tradičně kulturní nabídku na duben: 
1.4. Noc s Andersenem v Městské knihovně Trutnov. 
1.4. Emil Viklický, James Harries, Petr Dvorský v rámci Jazzinec 2005 v KS B. Martinů. 
Pořadatel: Agentura Jazz and Go Go, Dům kultury Trutnov. 
2.4. Jan Přibil – Jazzová harmonie a improvizace. Seminář v rámci Jazzinec 2005. Národní 
dům – Pod střechou. 
2.4. Finálový večer Jazzinec 2005: NUO – Nuselský orchestr, Bukake (Slovensko), Kiss Erzši 
Music (Maďarsko), Sugar Blue (USA), GK Brother Blues band. 
2.4. Hip-Hop Párty. Gross Road of Styles. New End. 
4.4. Akademie třetího věku. RNDr. Jan Vaněk: Madeira. ČČK a DK. Kino Vesmír. 
6.4. Rock a Dance. Párty pro mladé. New End. 
7.4. Jarní vánek. Country club Bonanza. 
8.4. Bezpečnostně-vzdělávací akce pro školy. Pořádá TJ Loko na zimním stadionu. 
8.4. Randez-vous. Liberecká folkrocková kapela. Galerie města Trutnova. 
8.4. Jarní koncert Krakonošsky. Pořádá DK a Město Trutnov. Národní dům. 
8.4. Clubmaster in D.N.B. DJ Katcha. New End. 
9.4. Bike Hall Contest Trutnov. Po závodech skupina Status Praesents. TJ Loko. ZS. 
9.4. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub filatelistů v Klubu důchodců. 
9.4. Lyžařský ples aneb poslední mazání. Olfin Car Vella. Národní dům. 
9.4. Wostruha. Country club Bonanza. 
9.4.SPS. Koncert. New End. 
11.4. Jak se zachraňuje Země. Divadlo Piškot pro 2.-5. tř. ZŠ. Dům kultury. Kino Vesmír. 
13.4. Rock a Dance. Párty pro mladé. New End. (i 20.4.). Rovněž 27.4. 
14.4. Country band Bonanza. Country club Bonanza. 
15.4. Zlatý kolovrat. Divadlo Abrakadabra pro 6.-9. tř. ZŠ. DK. Národní dům. 
15.4. Petr Váša a Ty syčáci. Koncert. New End. 
16.4. Velký jarní country bál se Star Westem. Pořádá Star West. Velký sál Texlenu. 
16.4. Causa Band. Country club Bonanza. 
16.4. Rockotéka. DJ Malis. New End. 
17.4. Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Divadlo Piškot. DK. Kino Vesmír. 
18.4. Akademie třetího věku. PhDr. Zd. Macek. Evropa a Německo 1935-36. Kino Vesmír. 
19.4. Autoškolka. Agentura Susa pro MŠ a 1.-3. tř. ZŠ. DK. Kino Vesmír. 
19.4. Třikrát život. Divadelní předplatné. DK. Národní dům. 
20.4. Žákovské vystoupení. ZUŠ. Sál ZUŠ. 
21.4. Módní přehlídka. Setkání s módou. DK. Národní dům. 
21.4. Wotroci. Country club Bonanza. 
22.4. Vypsaná fixa. Frontal Culov. Koncert. New End. 
23.4. Den v lese – setkání dětí s lesníky. Pořádá Krkonošská lesnická společnost s Lesy  
a parky Trutnov a Správou KRNAP. U památníku gen. Gablenze. 
23.4. Vozíčkáři a folk. Jar. Čížek a Jar. Hampejz. Klub vozíčkářů. KS B. Martinů. 
23.4. Pěna. Country club Bonanza. 
23.4. Pepa Lábus a spol. Tajné slunce. Koncert. New End. 
24.4. Vyšetřování ztráty třídní knihy. Divadlo Járy Cimrmana. DK. Národní dům. 
25.4. Divoká Bolívie. Karel Wolf. Přednáška, diashow. DK. Národní dům. 
26.4. Absolventský koncert ZUŠ. Sál ZUŠ. 
27.4. Pěvecký a klavírní recitál. Koncert cyklu Komorní večery. ZUŠ. KS B. Martinů. 
27.4. Mig 21. koncert bez židlí. DK. Národní dům. 
28.4. Afrika – jiný svět. Přednáška manželů Špillarových. Městská knihovna. Studovna. 



28.4. Infovečer o našem zdraví. MUDr. Jiří Fiala z Brna. Pořádá Calivita  International. Malý 
sál Měj. 
28.4. Country band Bonanza. Country club Bonanza. 
29.4. Blues Band Trio. Koncert. New End. 
30.4. Oáza v Trutnově. Koncert pražské folkové skupiny. Pořádá Apoštolská církev Trutnov. 
Koncertní síň B. Martinů. 
30.4. Rockotéka. DJ Fousek. New End. 
 
 Kam na čarodějnice? 30.4. Čarodějnický slet. DK. Krakonošovo náměstí.  
30.4. Čarodějnice na Dvoračce. Pořádá hostinec Dvoračka Nové Dvory. 
30.4. Čarodějnice v HSM. Pořádá: Fotbal. oddíl SK Trutnov – HSM. 
30.4. Kasteláni. Čarodějnice v Bonanze. Country club Bonanza. 
 
 A výstavy? 
do 10.4. Od Masopustu do Velikonoc v Muzeu Podkrkonoší. 
do 30.4. Ing. Ctibor Košťál: Fotografie. DK. Kino Vesmír. 
do 4.5. Jánuš Kubíček. Galerie města Trutnova. 
do 31.5. Ing. Jiří Havel: Krkonošské proměny. Městský úřad. 
8.-26.4. Jiří Holan: Obrazy. Galerie Lada. 
28.4.-20.5. Karel Frantel: Keramika. Galerie Lada. 
 
Noc s Andersenem (městská knihovna) 
 

                                     
 
 První společné spaní v městské knihovně, Noc s Andersenem, jejímž cílem bylo 
vzbudit a upevnit zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a zážitek společného 
hlasitého předčítání, proběhla 1. dubna. Na 45 dětí se sešlo navečer v19.00 hodin se ubytovaly 
v knihovně a poté se odebraly do nově zřízené Dračí uličky, aby tu zasadily pohádkový strom. 
Ten bude trvale připomínat 200. výročí nezapomenutelného dánského pohádkáře, který se 
v tomto roce narodil. Trutnovská knihovna se připojila k této mezinárodní akci – svátek 
dětské knihy připadá na 2. dubna. V našem městě zahájil pohádkový večer lampionový 
průvod. 
 Jaký byl v Trutnově časový program akce Noc s Andersenem? 
19.00 sraz a registrace účastníků v knihovně a ubytování 
19.30 setkání s nocležníky ze ZŠ, společný odchod  k MěÚ 
20.00 slavnostní zahájení (za omluveného starostu Trutnova promluvil p. Hejna z odboru  
pro životní prostředí MěÚ). Zasazení pamětního pohádkového stromu. Lampionový průvod  
ve 20.30 (náměstí, park, Lipová ulice…). 
21.30 vaření protistrašidlového čaje – občerstvení 
22.00 oslava 200. výročí narození H. Ch. Andersena, rozšiřování znalostí o spisovateli 
(divadelní hra) 



22.30 rukodělná dílna – výtvarné ztvárnění „pohádovníku“ a nejčerstvějších zážitků, výroba 
pohlednic pro dánského velvyslance v ČR 
23.30 obnovení sil společným zpíváním za doprovodu kytary, literární a zábavné kvizy, hry 
24.00 navázání internetového kontaktu s nocležníky v knihovnách ČR 
24.30 společné čtení na dobrou noc 
7.30 budíček, snídaně a rozdání pamětních listů účastníkům 
8.00 zakončení akce a rozchod domů  
 
Naučná stezka 1866 
 
 S novinkami na Naučné stezce 1866 seznámili v dubnových Radničních listech 
čtenáře Ing. Veronika Vášová a Vlastimil Grof. 
 Naučná stezka byla zřízena nákladem města a příspěvkem České centrály cestovního 
ruchu v Praze v roce 2001. Původní trasa o délce 2,8 km vedla z Krakonošova náměstí  
přes návrší Šibeníku k Janské kapli. Má osm zastavení s 12 informačními tabulemi s texty, 
fotografiemi a obrazy. Nechybějí četné lavičky na posezení u nich. 
 V terénu je stezka značena směrovými šipkami s vojenskou symbolikou (zkřížené 
šavle s letopočtem). Mezi nejnižším a nejvyšším naučné stezky je výškový rozdíl 85 m. Projití 
stezky trvá dvě hodiny. 
 Na tuto stezku navazuje cykloturistická trasa o délce 11 km, vedoucí místy 
významných bojů 27.6.1866. Zpřístupňuje některé méně známé památky u sz. části Starého 
Rokytníku. Na trase jsou dvě odpočívadla – u pomníku Julia Krušiny a u památníku 23 p. pl. 
Barona Airoldi. Za jasného počasí je odtud výhled na Jestřebí hory. 
 Celá trasa je vedena po stávajících nebo nově vybudovaných lesních a polních cestách, 
zčásti po méně frekventovaných obecních silnicích. 
 Město připravuje vydání informačního letáčku s nákresem celé trasy, obohacenou 
fotografiemi zajímavých míst.  
 
 V květnu začne tady být živo – zahájí sezóna s průvodcovskou činností řlenů KVH –  
o víkendových dnech od 13 do 18 hodin. Je přitom i možnost prohlédnutí Gablenzova 
památníku a Janské kaple. Předvádí se tu i střelba z historických zbraní. U Gablenzova 
památníku je umístěn srub pro sezónní prodej občerstvení, suvenýrů. Nechybí sociální 
zařízení. 
 
 V Janské kapli se buduje malá vojenská expozice k bitvě 27.6.1866. Jsou tu i exponáty 
zapůjčené z vojenského muzea v Praze. Expozice je postupně rozšiřována o obrazové a 
mapové dokumenty. 
 
Centrum Evelina 
 
 Od dubna je otevřeno v prostorách Zdravotního ústavu v Trutnově (bývalá budova 
OHS) poradna pro seniory centrum Evelina. Návštěva je tu bezplatná a setkání probíhají 
každou středu od 14 hodin. Program zahrnuje besedy o výživě, pohybu, zdraví, o zdravotních 
a soc. službách, nabídku kulturních a společenských akcích, vlastní rukodělnou výrobu, 
konání výletů a vycházek. 
 Centrum nabízí aktivní využití volného času seniorů. 
 
 
 



Ochrana majetku systémem mikroteček a mikročipů 
 
 Systém Krimi Stop, unikátní technologie mikroteček a mikročipů, doplněná 
výstražnými prvky, by měla zabránit krádežím. Nové opatření představil 1.4. Autostyl 
v Trutnově a společnost Cema z Třebíče. 
 Auto se nastříká speciálním lakem, který obsahuje mikrotečky, miniaturní částečky  
o průměru kolem jednoho milimetru a o síle menší než jedna desetina milimetru. Na nich je 
zapsán identifikační kód, který lze přečíst kapesním mikroskopem. Na základě údaje o kódu 
lze v registru dohledat, zda auto není kradené. 
 Součástí systému jsou mikročipy, které mají nenávratně naprogramované identifikační 
kódy přímo ve výrobě. Čitelné jsou pomocí elektronické tečky. Auto je navíc označené 
samolepkou Krimi Stop, což by mělo potencionální zloděje odradit od krádeže. 
 Zájemce o tento způsob ochrany proti krádeži si zakoupí identifikační sadu, označí 
vybrané předměty a zaregistruje se přes internet. V případě krádeže stačí pak předat věc 
policii. 
 
Krkonošský charitativní ples 
 
 Krkonošský charitativní ples 1.4. v Národním domě svou bohatou tombolou (dražba 
vynesla 20 000 Kč) významně přispěl dětem z dětských domovů v KH kraji. Doprovodný 
program obohatilo mj. i vystoupení Bene Dance Art Teamu z Trutnova a zajímavá barmanská 
show. 
 
Jazzinec 2005 
 
 Jazzinec 2005 ukončily v prvních dubnových dnech dva koncerty. V Koncertní síni  
B. Martinů vystoupení Emila Viklického, Jamese Harriese a Petra Dvorského 1.4. a finálový 
večer, kde vystoupila maďarská zpěvačka  Kiss Erzsi s kapelou, slovenské duo Krajňak a 
Baroš, český band NUO a americký virtuoz Sugar Blue (harmonikář). 
 I sedmý ročník trutnovského Jazzince skončil velmi úspěšně. Všechny koncerty 
vyprodané, posluchači spokojeni, pečlivý výběr kapel. Festival přilákal letos na dva tisíce 
návštěvníků. Posluchačů rok od roku přibývá. 
 „Stále víc lidí nachází cestu k jazzu.“ Sedmička je podle organizátora festivalu 
magické číslo – tomu byl podřízen i výběr kapel pro sedmý Jazzinec. „Zaměřili jsme se na to, 
Myslím, že letošní festival patří k těm nejlepším. Vybrali jsme pro každého posluchače něco. 
Lidé už vědí, že každý koncert má jinou strukturu a podle toho si vybírají. Posluchačská účast 
mě těší. A dává samozřejmě impuls do další práce,“ uvádí Katschner. 
 Festival provázela zajímavá novinka – internetové Rádio Jazzinec. Pokud to jen trochu 
půjde a podepíší se dohody, budou v něm organizátoři festivalu pokračovat. 
 
KOM 
 
 Již 3. sněm Klubu osamělých maminek (KOM) se uskutečnil 2. dubna ve velkém sále 
městského úřadu. Na programu měl zprávu o činnosti za uplynulé období, zpráva  
o hospodaření v době 2003-05, návrh rozpočtu na rok 2005. Informace o činnosti KOM a 
volba orgánů KOM. Předsedkyní KOM (a opravdu hybnou silou této organizace) je Jana 
Hetflejšová. 
 
 



K úmrtí papeže Jana Pavla II. 
 
 Smrt papeže Jana Pavla II. zasáhla i katolíky v Trutnově. „Papež byl velkou osobností, 
která bude chybět. Svatý otec Pavel II. byl nazýván poutníkem, protože z Vatikánu vyjížděl 
dvakrát do roka. Když umíral Pavel I., nikdo o tom nevěděl. Dnes novináři a tedy i veřejnost 
věděli o každém papežově kroku, zdravotním stavu. Jan Pavel II. svou otevřeností a 
přístupem přiblížil lidem církev,“ uvedl trutnovský kaplan římsko-katolické farnosti Josef 
Zlaťko.  
 Velmi kladně se vyslovila k papeži za evangelíky na Trutnovsku zástupkyně ředitele 
Diakonie České církve evangelické Lucie Hodmanová. „I když pro nás evangelíky není papež 
takovou autoritou, se zájmem a dojetím jsem sledovala emoce věřících při jeho skonu. Je jen 
jedna víra. Uvědomuji si, co vše papež vykonal a jakým byl pro lidi vzorem.“ 
 Smrtí Jana Pavla II ztratil celý svět. 
 
Úklid po zimě (TS) 
 
 Počátek dubna je už tradičně nástupem k úklidu města, jeho komunikací a chodníků po 
zimě. Ta letošní patřila přívaly sněhu k nejnáročnějším. Náklady na údržbu s jistotou převýší 
průměr posledních let. V Trutnově se o to dobře starají Technické služby. Letošní náklady 
budou určitě mnohem vyšší, než se předpokládalo. Součástí úklidu je i smetání kamenné drti, 
užívané k zimnímu posypu chodníků a cest. 
 
Klub zdraví 
 

                   
 
 Na 4. dubna připravil Klub zdraví Trutnov v budově Církve adventistů sedmého dne 
v ulici M. Majerové soutěž o nejlepší zdravý rostlinný Trutnovský salát. Lektorem setkání 
s ochutnávkou a recepty je Frant. Běhounek z Country Life. 
 
Rómové z Kostelce n. O. do Trutnova? 
 
 I do Trutnova zasáhly dopady sporu Rómů z Kostelce nad Orlicí o jejich přestěhování. 
Poskytnout jim přístřeší nabídl majitel ubytovny v Poříčí Jaroslav Karyka. Do Trutnova přijel 
zástupce kostelecké radnice shlédnout nabídnuté prostory. Sešel se tu i s vedoucím odboru 
sociálních věcí MěÚ Karlem Rouhou a vedoucím správního odboru MěÚ Jiřím Ratajíkem. 
 „Sami jsme se chtěli přesvědčit, jaké podmínky v budově panují. Z našeho pohledu je 
ubytování postačující pro zahraniční dělníky, případně osoby, které se vrátily z výkonu trestu. 
Zkrátka pro dospělé. Ale neumím si tu představit  dlouhodobě ubytované rodiny s dětmi,“ 
uvedl Rouha. 
 A v trutnovském případě jde právě o dvě rodiny se třemi a čtyřmi dětmi. 



 Migrace sociálně nepřizpůsobivých  rodin do Trutnova se nelíbí starostovi města. 
„Mám dvě zásadní výhrady. Podmínky pro děti na ubytovně jsou opravdu nevyhovující.  
Za druhé by si mělo každé město řešit své problémy s obyvateli doma. Takový způsob může 
časem vést k tomu, že si budeme vzájemně posílat nepřizpůsobivé občany a nikdo nebude nic 
řešit.“ 
 
Klub seniorů 
 
 Na programu schůze Klubu seniorů 6.4. ve velkém sále MěÚ byly hlavně mateřské 
školy za účasti zástupkyně ředitelky MŠ Pavly Kubečkové a vedoucího odboru sociálních 
věcí Karla Rouhy. Besedy se zúčastnil i starosta města. 
 Situace v oblasti mateřských škol se rozbouřila se zrušením MŠ Náchodská pro malý 
počet dětí. Nemohla to zvrátit ani petice rodičů se 300 podpisy. V budoucnu budou tři ze čtyř 
učitelek této školky působit v jiných školkách, jedna odejde do důchodu. Kuchařky mají přejít 
pod Stacionář pro postižené děti z Polské, uklízečka na pracoviště v HSM. A pokud jde o 
děti? Devět jich přejde do MŠ v Gorkého ulici, šest do MŠ Komenského a pět do MŠ 
Novodvorská. 
 
Klub vozíčkářů 
 

                   
 
 Mezi členy Klubu vozíčkářů zavítal 6.4. slavný diskař Imrich Bugár, držitel několika 
medailí z mistrovství Evropy i světa. Přišel sem především pogratulovat Radku Pokornému 
k jeho 30. narozeninám. Radek handicapovaný diskař. 
 Při své trutnovské návštěvě zodpověděl i řadu zajímavých otázek ze sportovního 
 i osobního života Krkonošským novinám. Deset let již nehází – jeho osobní rekord je 71,26 
metrů. „Celkově mi sport víc dal než vzal, takže jsem spokojený,“ vyjádřil se dnes už 
padesátiletý diskař. 
 
DED 
 
 Koordinační komise pro přípravu letošních Dnů evropského dědictví se sešla 7. dubna, 
aby projednala průběh a náplň této významné kulturní akce. Letos bude její program upravený 
vzhledem k oslavám 100. výročí převezení ostatků gen. Gablenze do Trutnova v roce 1905. 
 
Bytový fond města 
 
 Bytový fond města se postupně snižuje. V této době spravuje Městský bytový podnik 
na 1 200 bytů ve vlastnictví města. Od roku 1992, kdy bylo takových bytů 5 500, je to už 
podstatný pokles. V posledních letech se týkala jejich privatizace asi 300 ročně. 



 O tom, které domy jdou do prodeje, rozhodují zastupitelé a městská rada. Městský 
seznam nemovitostí určuje, které domy jsou k prodeji a ty, které jsou z toho vyňaty. To platí 
například o domech v městské památkové zóně kolem náměstí. 
 
Výstava Ondřeje Paděry (Galerie Dračí ulička) 
 

                   
 
 Galerie Dračí ulička zaujala v dubnu výstavou Ondřeje Paděry „Obrázky k písničkám, 
písničky k obrázkům.“ 
 Po zdravici ředitele gymnázia Petra Skokana zahájila 7.4. v 15.30 hodin výstavu citace 
posudku na MUDr. Ondřeje Paděru od Luďka Haška: „Výše jmenovaný pracuje 
v trutnovském depu jako obráběč kovů nebo co. Práce je mu potřebou a vášní, ve formě 
rozličných výrobků si ji často bere i domů. Zmetkovost jeho práce se pohybuje kolem velmi 
pěkných 90 %. V kolektivu je pan Paděra velmi oblíbený, zvláště pro svou čtveráckou povahu 
a fekální humor. 
 V oblasti zájmové činnosti, přiznejme, je osoba Ondřeje Paděry poněkud 
komplikovanější. Hraje si na bohéma a umělce, zhotovuje jakési matlaniny, které vydává  
za obrazy, vystupuje s pochybnou hudební skupinou, dělá scény v divadelním kroužku. Chce 
být za každou cenu extravagantně provokativní, i oči má každé jiné. To vrhá tajemný stín  
na celé depo, ale všichni zdejší pracovníci naštěstí takoví nejsou. 
 Pokud jde o sport, vyloženě se ho štítí a dosud nemá vyřešen rozdíl mezi kopanou a 
vrhem koulí. Ještě že alespoň chlastá. 
 Vztah Ondřeje Paděry ke státnímu zřízení je veskrze kladný, zboží od supermarketů 
odebírá poměrně pravidelně, občas pozře i hamburger od McDonalda.  S náboženskou 
otázkou je jmenovaný vcelku vyrovnán, na odstranění své pověrčivosti, která mu brání 
šlápnout na hranatý kanál, usilovně pracuje. Sexuální deviace, vyjma případů, kdy se 
zamyšleně šťourá v nose, zjištěny nebyly. Závěrem lze uvést, že Ondřej Paděra je v jádru 
dobrý chlapec, navíc veselý a hravý. Proto se domnívám, že z něj ještě může vyrůst kvalitní 
občan naší kapitalistické vlasti. 
 Výstavu obohatila svým vystoupením skupina Kaluže, v níž Paděra působí jako 
kytarista i dvorní textař. 
 U studentů i ostatních návštěvníků měla výstava velký ohlas. Pro svou humornou 
atmosféru a neformální obsah, ztvárnění, řadou výtvarných technik (olejomalby, tempera, 
akvarel, kresba tužkou a tuší). Obdivovanou zůstává zejména malba a kresba na textil 
(ubrusy, trika). 
 Ve školní galerii dosud ojedinělým se jeví propojení výtvarného a hudebního zájmu 
autora, jakož i jeho díly, které je vlastně výtvarným počinem a zároveň básní, písničkou či 
divadelním výstupem… Ona všestrannost autora je inspirací a motivací zejména pro obdobně 
talentované studenty. 
 
 



Výstava Jiřího Holana (Galerie Lada) 
 

                   
 
 Ve výstavní činnosti nezůstává v Trutnově nijak v pozadí ani Galerie Lada, kde 7.4. 
proběhla vernisáž malíře Jiřího Holana „Obrazy.“ Návštěvníky překvapí zpracováním lidské 
figury jako nejdokonalejšího mechanismu přírody, nebo možností vyjádření vztahů mezi 
lidmi a věcmi, lidmi a událostmi, nebo experimentováním s postavou až k metamorfóze a 
rozpadu. Potěší i romanticky laděné obrazy s nemalou mírou erotiky. (Výstava potrvá  
do 26. dubna). 
 
Folkrocková kapela v GMT 
 

                   
 
 Liberecká folkrocková skupina Rendez-vou se zpěvačkou Magdalenou Brožkovou 
hrála v podkroví Galerie města Trutnova 8. dubna od 18.30 hodin v obsazení R. Blahoty  
a H. Vávra (elektrické kytary), A. Radiměřského (basová kytara) a M. Kužela (bicí). 
 
DDM 
 
 Domovu dětí a mládeže se stýská po bývalých prostorách v objektu Na Struze. 
Vyjádřila se tak 8.4. ředitelka DDM Marie Suková. V roce 1995 bylo toto zařízení 
přestěhováno do budovy ZŠ R. Frimla (Na Struze zůstala jen autodráha a Klub železničních 
modelářů). Umístění dnešní nevyhovuje z řady důvodů – je to daleko od centra, menší děti 
musí rodiče na kroužky vodit nebo vozit. Cílem je zaujmout třinácti až osmnáctileté. DDM 
potřebuje prostory, kde budou pink-pongové stoly, stolní fotbal, internetové připojení, místo 
pro besedy. V DDM působí pět pedagogů, 40 externích spolupracovníků a 20 dobrovolníků. 
Pravidelné kroužky navštěvuje na 750 dětí, nárazových víkendových akcí se ročně účastní 
kolem 10 000 lidí. 
 
 
 



Problémy se společensky nepřizpůsobivými občany 
 
 Sociální odbor MěÚ je v poslední době místem agresivního chování některých klientů, 
kteří jsou velmi společensky nepřizpůsobiví. Projevuje se nejen při projednávání jejich 
problémů, ale poškozováním prostor před kancelářemi. „Pracují tu především ženy, pro které 
je velmi náročné denně čelit verbálním útokům. Také za to berou nějaké peníze navíc,“ uvedl 
tajemník MěÚ Nýdrle. 
 „Pokud dojde ke zvyšování hlasu nebo vytáčení spirály nervozity, může kolegyně 
(kvůli bezpečnosti jsou ve většině kanceláří ženy vždy po dvou) zavolat policii a strážníci 
jsou na místě během několika sekund (městská policie sídlí v budově o jedno patro níž). 
V budoucnu můžeme místnosti vybavit  poplachovými tlačítky, ty jsou zatím jen v pokladně. 
Ale kabely jsou připravené všude.“ 
 Agresivnost občanů se občas projevuje i na jiných místech MěÚ, připomíná tajemník. 
Z předpokoje místostarosty museli strážníci vyvést agresivní paní, která nakonec skončila 
v Kosmonosech. Agresivní chování se nevyhnulo ani živnostenskému odboru při násilném 
vymáhání živnostenského oprávnění. „Na úřad si přivedla přítele a natolik hulákali a 
rozkládali rukama, že vedoucí odboru musela přivést policisty. Přítel dotyčné žadatelky 
změknul. Ale paní to nijak nezastrašilo, takže ji museli vyvést,“ poznamenává k tomu 
tajemník MěÚ.  
 
KVH 
 
 V rámci oslav 300. výročí bojů u pevnosti Verrua v Itálii sem odjeli v březnu tři 
členové z historického vojenského spolku jednotky Deutschmeister v čele s Vladimírem 
Vítem. A prodělali si tady své při obrovské průtrži mračen. I přes velmi nepříznivé počasí se 
s italskými přáteli zúčastnili jako jediní noční bitvy. Řada zahraničních skupin to vzdala a 
odjela. 
 
Rekonstrukce budovy MěÚ 
 
 Rozsáhlé rekonstrukce budovy Městského úřadu Trutnov v první polovině dubna se 
blíží ke konci. Od 11.4. už bude v provozu celé druhé patro. Rekonstrukcí prochází i sociální 
zařízení v suterénu vedle malého sálu – ten se nyní nevyužívá (až koncem měsíce). 
 Do městského úřadu přešlo v rámci reorganizace státní správy v roce 2003 více  
než stovka nových úředníků, kteří vykonávají činnosti, přebrané z bývalého okresního úřadu. 
„Měli jsme pochopitelně zájem sestěhovat všechna pracoviště z bývalého okresu do jedné 
budovy. Takže jsme prostory, které dřív užívaly podnikatelské subjekty, přestavěli  
na kanceláře,“ vysvětluje tajemník Nýdrle. 
 Celkové náklady na rekonstrukci se pohybovaly kolem 30 mil. korun. Vyjma 
dopravky je nyní městský úřad pod jednou střechou. Dopravně správní agenda zůstává 
umístěna ve stanici technické kontroly. 
 
Rychlostní silnice? (Dálnice) 
 
 Dálnice nebo rychlostní silnice? Podle současného názoru ministerstva dopravy by 
vedla od Jaroměře – byla by sice čtyřproudá, ale nemá potřebné parametry dálnice. Dohoda 
s Poláky o ní nemá ještě definitivní podobu (šla by z Královce do Štětína). K její výstavbě by 
mělo dojít po roce 2010. K tomuto řešení se uvádějí ekologické důvody.  
 V dvacetikilometrovém úseku mezi Trutnovem a Královcem se počítá asi s 30 mosty  
a se 2 tunely (dvoutubusové o délce jednoho kilometru). 



 
Trutnovská MP do Janských Lázní 
 
 Vlastní městskou policii nebudou mít od dubna Janské Lázně. Pro zajištění veřejného 
pořádku využijí policistů z Trutnova. Nezůstávají v této oblasti už samy. „Trutnovští nabízejí 
zajištění veř. pořádku v celé oblasti vých. Krkonoš.“ Smlouva byla podepsána jako 
jednoroční. Osvědčí-li se, bude prodloužena. 
 
Srdíčka pro charitu 
 
 Magnetická srdíčka občanského sdružení Život dětem nabízely 14.4. občanům 
studentky SZŠ. Výtěžek jde ve prospěch dětských zdravotnických a sociálních zařízení. 
Vybraly 12 000 Kč. Dívky SOŠ a SOU Volanovská vybraly 30 000 Kč. 
 
Rotary Club 
 
 Sté jubileum trvání Rotary Clubu si připomněli trutnovští rotariáni 14.4. na večeru 
v Koncertní síni B. Martinů. Současným předsedou Rotary Clubu v našem městě je Pavel 
Bezděk. 
 
Stacionář z Polské v Praze 
 
 Dvacet klientů trutnovského stacionáře z Polské ulice bylo v polovině dubna pozváno 
na koncert „Chceme žít s vámi.“ Pořádala ho TV Nova v pražské Sazka Areně. Zájezd  
do Prahy byl spojen s projížďkou parníkem po Vltavě. Akce byla vzorně připravena  
a o trutnovské hosty bylo dobře postaráno, dostali  i dárky na rozloučenou. 
 
Opravy místních komunikací po zimě 
 
 S opravami silnic v Trutnově po zimě začaly v dubnu Technické služby. Na městských 
komunikacích se hodně podepsala, nejhůře snad na Svažité, Kryblické a Frimlově ulici. 
„Havarijní situace,“ vyjádřil se ředitel TS Ing. Labík, „to znamená například malé, ale i 
hluboké výtluky nebo kanály, na kterých by mohli řidiči vážně poškodit vozidlo, opravujeme 
samozřejmě ihned a nečekáme na schválení radou města.“ 
 Do konce června by měly být trutnovské místní komunikace v podstatě v pořádku  
(po zimě). Z městského rozpočtu jsou na opravy vyčleněny dva miliony korun. 
 Součástí jarního úklidu města je i blokové čištění ulic TS, které se provádí dvakrát 
ročně. 
 
Svaz diabetiků 

                    



 
 Hladinu cukru v krvi si dalo 19.4. zdarma změřit od členů územní organizace Svazu 
diabetiků 194 občanů. Šestině z nich byla doporučena návštěva lékaře. Oproti loňsku využilo 
měření méně mladých lidí. 
 
Dny Země 

                   
 
 Dny Země na Trutnovsku začaly 20. dubna řadou užitečných akcí. Jejich heslem je 
„Chraňme zdraví našich dětí a naši budoucnost.“ 20. a 21.4. se promítaly v aule SLŠ filmy 
s ekologickou tématikou. 22.4. proběhne Igelitiáda – úklid břehů řeky Úpy v úseku od Úpice 
až po Horní Maršov. 23.4. se nabízí možnost účasti na jarním zdravotním výletě ze Svobody 
na Rýchory do H. Maršova.  
 DDM Trutnov připravil čtvrtý ročník Putování zelenou planetou. Start byl  
od restaurace Dvoračka, čtyři kilometry lesem, sázení stromečků, nakonec táborák, opékání 
vuřtů. Připomínkou letošního ročníku této akce se stala velkokvětá lípa, zasazená vedle 
dětského hřiště u Dvoračky. Přálo i počasí. 
 
Okresní kolo železničních modelářů 
 

                  
 
 Modeláři železniční techniky se sešli 21.4. na okresním kole soutěže ZŠ v bývalém 
DDM Na Struze. Necelá desítka soutěžících se předvedla zdařilými kopiemi železničních 
staveb a vagonů. Hodnotila se na nich čistota spojů, barevné provedení, věrnost předloze.  
U vagónku byla rovněž důležitá i funkčnost na kolejišti. 
 Na průběh soutěže dohlížela odborná porota. Máme štěstí, uvedla pracovnice DDM,  
že zrovna v Trutnově působí Jiří Beran, který má zkoušky dokonce pro hodnocení modelů 
v mezinárodních soutěžích. Všichni účastníci postoupili do krajského kola, které proběhne 
v Hradci Králové. 



 
Nekuřácká hospoda (?) 
 
 Podle ankety na webových stránkách Trutnova chybí ve městě nekuřácká hospoda.  
Na otázku: Chodili byste do nekuřácké restaurace většina hlasovala Ano (63 %). Dalších  
12 % se rovněž kladně vyslovilo, i když jsou kuřáci. Do podobného zařízení by nešlo 25 % 
hlasujících. Těch se ankety zúčastnilo 1 149. (Provozovatelé restaurací a hospod se 
nekuřáckého prostředí bojí). 
 
Porucha horkovodu 
 
 Devět hodin bez teplé vody byli dvě třetiny obyvatel Trutnova 21.4. Ráno toho dne 
praskla na promenádě u autobusového nádraží část horkovodu. Pracovníci ČEZ museli  
pro pokles tlaku v potrubí horkovod odstavit. „Jednou z příčin této havárie je možné selhání 
automatiky, která doplňuje vodu do potrubí. Horkovod má určité ztráty a průběžně je 
doplňován. Automatika někde pravděpodobně špatně změřila stav vody a došlo k nečekanému 
nárůstu tlaku. To mělo pravděpodobně za následek  utržení přivařeného kalníku,“ uvedl 
ředitel trutnovské společnosti ČEZ Vladimír Gult. 
 Původně se jevila délka opravy do 22. hodiny (od rána), montéři však byli s opravou 
hotovi v 15 hodin. 
 Pro zajištění páry a horké vody pracují ve strojírně elektrárny tři turbogenerátory. 
Délka horkovodní sítě, která vede do 2 560 odběrných míst, dosahuje 35 km a parního 
rozvodu 38 km. 
 
Den lesa 
 
 Od 23. dubna zdobí připomínkou a symbolickým spojením mezi nejvyššími 
slovenskými a českými horami borovice limba. Tato typicky tatranská dřevina nyní zdobí 
Gablenzovo návrší. (Loni i trutnovští lesníci pomáhali při likvidaci lesních škod po vichřici  
na Slovensku). 
 Vysazení limby proběhla v rámci akce „Den v lese,“ kterou připravily Krkonošská 
lesnická společnost, KRNAP, Lesy a parky Trutnov. Pro děti to byla kromě zábavných akcí  
i příležitost seznámit se s prací lesníků, kteří seznámili dětské účastníky akce s mnoha 
zajímavostmi lesa. 
 
Malí rybáři v Pekle 
 
 Na 30 malých rybářů se zúčastnilo 21.4. soutěže, kterou připravil rybářský spolek 
Eldorádo na rybníku v Pekle. Šlo i s kontrolním odlovem před výlovem ryb, který se 
uskuteční 7. května. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Literární klub 
            

                   
 
 Literární klub v Trutnově, založený iniciativou nakladatele a spisovatele Jaroslava 
Hofmana, připravoval při své schůzi 21.4. volbu vedení. Vyhlášení soutěže mladých literátů 
je jednou z prvních veřejných akcí LK, který má zatím osm členů. A co je cílem LK? „Klub 
má přispět k oživení a zachování historické paměti, rozvoji obecné vzdělanosti a schopnosti 
práce slovem,“ uvádí Jaroslav Hofman. 
 Sdružení nemá být žádnou uzavřenou společností. Do klubu (schází se v salónku 
Národního domu) může přijít každý, kdo může pomoci při popularizaci literární oblasti, která 
v porovnání se sportovní oblastí má zpomalení. 
 
Rozhovor s tanečním mistrem W. Elschekem 
 
 Rozhovor s Waltrem Elschekem, který reprezentuje ČR na mezinárodních soutěžích 
v tancování párů a vede taneční školu Bene Dance Art team, zveřejnil redaktor Krkonošských 
novin 22.4. Jiří Holub. 
 V rozpravě s W. Elschekem tento mj. uvedl: „Dostali jsme se společně s partnerkou 
mezi profesionální taneční páry latinsko-amerických tanců. Teď se snažím předat zkušenosti 
mladším, které trénuji.“ 
 „V současné době se připravujeme na závody v Itálii a poté jedeme do Barcelony  
ve Španělsku, kde budeme reprezentovat Českou republiku.“ 
 Pracuji s tanečními skupinami i páry. Trénuji taneční skupinu pro nejmladší děti  
od prvního stupně ZŠ do páté třídy. Tam se hlavně snažíme o pohybovou přípravu. Děti 
z druhého stupně ZŠ se v tanečních skupinách učí náročnější pohyby a lepší koordinaci. Jde 
hlavně o to, aby se naučily ovládat vlastní tělo podle různých rytmů. Já tomu říkám trezor 
pohybů. Dále učím skupinu středních škol ve věku 15 – 19 let. Nejvíce ale času věnuji 
tanečním párům latinsko-amerických a standardních tanců. Tam jsou kategorie juniorů  
od 15 let až po dospělé.“ 
 „Tréninky máme během týdne a o víkendech jezdíme po soutěžích. Vyučování je 
rozdělené na teoretickou část, kde se dovědí, jak správně jednotlivé pohyby dělat, a 
praktickou. Ta je zaměřena na co nejlepší provedení tanečních sestav a také na fyzickou 
kondici. Protože bez dobré fyzičky se nedá ani dobře tancovat. Náročné je to také časově, 
protože v týdnu učím ve škole a o víkendu jezdíme na závody.“ 
 „Já už jsem si za 17 let tancování skoro všechny sny splnil. Podařilo se mi dostat mezi 
profesionální páry. Teď si přeji, aby se dařilo také členům mé taneční školy.“ 
 
 
 V dubnu po celý týden kontrolovala policie v trutnovském okrese 2 352 aut. 
Zaznamenala přitom 442 přestupků. 



 Více než polovinu přestupků tvoří na místních silnicích překročení rychlosti. Na 
trutnovských silnicích hlídkovalo 149 policistů. Za uvedených 442 přestupků byly uděleny 
blokové pokuty ve výši 164 000 Kč. Neukázněných řidičů neubývá. Potvrzuje se, že je třeba 
zvýšit pravomoci policie a zpřísnit postihy. Alkohol byl zjištěn ve 2 případech, ve 45 bylo 
zaznamenáno pochybení při používání bezpečnostních pásů. Na železničních přejezdech bylo 
zjištěno 13 přestupků, nevyhovující technický stav vozidla mělo 57 řidičů, 6 jich bylo  
bez řidičského průkazu, na 3 autech byla cizí registrační značka. Chodci a cyklisté porušili 
dopravní pravidla šestkrát. 
 
Odstavená auta 
 Odstavené vraky starých aut jsou také jedním z dopravních problémů. Takovým 
místem je v současné době panelové sídliště na Horním Předměstí u basketbalové haly. 
Městská policie se snaží zjistit majitele a přimět ho k odstranění vraku. 
 Město v současné době nemá vyhlášku, která by upravovala odtah takových 
nežádoucích vozidel. Zatím počet odložených vraků aut není ještě přílišný. Nevhodné 
parkování aut v provozu pomáhají řešit „botičky.“ Město ale nemá odtahovou službu a nemá 
také vyhrazené místo, kde by odtažená auta byla pod dohledem, aby nedošlo případně k jejich 
nějakému dalšímu poškození. 
 
Klub seniorů 
 
 Do schůze KS 27.4. byla pozvána ředitelka Ústavu sociální péče Hajnice Lenka 
Alešová, vedoucí trutnovského Oranžového domu Jana Albrechtová a vedoucí dopravního 
inspektorátu Policie ČR Jiří Ročňák. Před besedou mají zájemci možnost dát si bezplatně 
změřit hladinu cukru v krvi. 
 
Skupina MIG 21 
 

                   
 
 Trutnovské vystoupení skupiny MIG 21 se zpěvákem Jirkou Macháčkem 27.4. 
v Národním domě (vstupné 190 Kč) přilákalo přes dvěstě padesát návštěvníků. Skupinu tvoří 
kromě J. Macháčka T. Polák (kytara), P. Hrdlička (klávesy, trumpeta), T. Kurfirst (basa)  
a J. Hladík (bicí). 
 
 
 
 
 
 
 



Klub vozíčkářů 
         

                    
 
 Hostem setkání Klubu vozíčkářů 28.4. byl filosof Ivan O. Štampach. „Diskutovali 
jsme o zvolení nového papeže, o vztazích mezi církví a státem, i o komunistickém režimu, 
během kterého byl Štampach zavřený jako nepohodlná osoba,“ uvedl zakladatel KV Jan 
Roček. 
 Setkání v Trutnově se zúčastnili také hosté z náchodského domova pro postižené 
Betánie.  
 
Komorní večery 
 
 Pěvecký a klavírní recitál mladých a talentovaných interpretek proběhl 27.4. 
v Koncertní síni B. Martinů. Byla to akce v rámci 3. ročníku Komorních večerů, kterou 
připravila trutnovská ZUŠ a občanské sdružení Studio. 
 
Ďyvadlo Neklid 
 
 Na krajské soutěžní přehlídce Miletínské divadelní jaro se trutnovskému divadelnímu 
spolku Ďyvadlo Neklid podařilo získat dvě ceny za hru Obraz na sekeru. Obdržel ji autor a 
režisér Petr Vanžura a herečka Yveta Vanžurová. K vystoupení principál Miloslav Bernhard 
poznamenal: „Špatně jsme určitě nehráli. Oproti kolegům z jiných souborů jsme na samém 
začátku, teprve se učíme. Přesto jsme i bez zkušeností dokázali zaujmout a to je úspěch. A že 
máme netradiční styl? Kritika má pravdu, ale divákům se líbí, takže u něj asi zůstaneme.“ 
 Do celostátního kola divadelní soutěže se postoupit ale nepodařilo. 
 
Oděvní studio DK 
 
 Módní přehlídka Domu kultury z nabídky a obchodních čtyř firem (Luko Červený 
Kostelec, Gin Tonic, Deva mode a Fialka z Trutnova) se uskutečnila v Národním domě 
koncem dubna. 
 Modely na přehlídce představily manekýnky Oděvního studia Domu kultury Trutnov – 
je to jejich již patnáctá sezóna. Za tu dobu se ve studiu vystřídalo na 200 žen a dívek, v sezóně 
průměrně kolem dvaceti ve věku 15 – 33 let. Přípravu manekýnek po celou tu dobu vedou 
Dana Dufková a Zdeněk Fibír. V Trutnově probíhají tyto přehlídky dvakrát do roka. Úspěšně 
reprezentují i mimo Trutnov – v Praze, v Brně, v polské Swidnici a jinde. 
 
 
 
 



Klub vozíčkářů 
 
 Na slavnostním zakončení čtvrtého ročníku Oskara za lidskost a statečnost 
v náchodském divadle byly vyhlášeny výsledky a předány ceny nejúspěšnějším Hrdinům 
z dvaadvaceti publikovaných příběhů. Mezi odměněnými byli právem odměněni Čtenářskou 
cenou, věnovanou Nadací mezilidské tolerance T. Grala Jarmila a Jan Ročkovi z Trutnova. 
Jsou zakladateli Klubu vozíčkářů v Trutnově. Od roku 1999 pořádají výlety, besedy, pomáhají 
ostatním vozíčkářům a přispívají k nacházení smyslu života. Hostem setkání byl i starosta 
města. 
 
Pěchotní klub v Odolově 
 
 Klub vojenské historie Odolov otevřel 30.4. slavnostně pěchotní srub T-S 26 a tím 
zahájil návštěvní sezónu 2005. Objekt je na pravé straně silnice do Jívky, 500 m od hospody 
U Lotranda. Prvních návštěvníků bylo několik desítek. 
 Podle Davida Beneše z tohoto klubu budou letos provedeny další úpravy srubu. KVH 
se rovněž pilně připravuje na oslavy výročí konce druhé světové války. 
 V prostorách srubu možno zhlédnout velitelskou místnost, dobový dieselagregát, 
zbraně a munici z poslední války, dále i obnovenou telef. ústřednu.  
 
Centrum ZP 
 
 Centrum pro zdravotně postižené KH kraje v Trutnově otevřelo půjčovnu 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro postižené občany (mechanický vozík, 
čtyřkolové vodítko, podpažní chodítka, kolo Loped, toaletní vozík a jiné). 
 
Čarodějnice 
 

                   
 
 Letos proběhl čarodějnický slet 30.4. zábavným programem na Krakonošově náměstí 
od 16 hodin. Nechyběly přirozeně nápadité masky a kostýmy s odměnou pro ty nejzdařilejší. 
Překvapila výstava vlastnoručně vyrobených čarodějnic s hlasováním diváků o ty 
nejzdařilejší. Součástí programu byla i diskotéka Luboše Votroubka a různé soutěže. 
 Čarodějnice se slavily i na Dvoračce – soutěž pro děti o nejšerednější převlek  
za čarodějnici, čarodějnický oheň, opékání vuřtů, tradiční dětský lampionový průvod kolem 
Dvoračky od 18.00 hodin. Po setmění pak čarodějnický oheň. 
 Čarodějnice v HSM začaly tradičním lampionovým průvodem, který vyšel  
v 19.00 hodin od hostince U Machače na areál hřiště v HSM – vedla ho Městská dechová 
hudba Krakonoška, kde proběhlo pálení čarodějnic a ohňostroj. 
 



Nezaměstnanost 
 
 Nezaměstnanost na okrese poklesla v dubnu jen nepatrně. Počet lidí bez práce klesl  
o 46, míra nezaměstnanosti o jednu desetinu procenta na 9,02. 
 Práci nemělo 5 561 osob. Nově se jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 671 občanů, 
do práce nastoupilo 568, z evidence bylo vyřazeno 150. Situaci komentoval ředitel úřadu 
práce Zdeněk Šmíd: „V Krkonoších skončila zimní turistická sezóna, takže se k nám  
do registru hlásili lidé především z hor. Naopak, díky začátku letní pracovní sezóny našli 
uplatnění stavební dělníci a lidé v podobných profesích.“  
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 730 osobám – asi  
31 procentům z celkového počtu uchazečů o práci. Na podporách bylo od počátku roku 
vyplaceno 26, 787.000 Kč. 
 V dubnu bylo hlášeno 463 volných míst, hlavně v dělnických profesích. Na jedno 
volné místo připadalo v průměru 12 uchazečů o práci. 
 V Trutnově samém bylo na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel 1 550 
nezaměstnaných, tj. 9,28 %, v obvodu trutnovské rozšířené působnosti připadlo na 33 072 
ekonomicky aktivních obyvatel 3 207 nezaměstnaných, 9,69 %. 
 
 
  
 
  
 
 



Kulturní nabídka na květen 
 
 Kam v Trutnově v květnu za kulturou, zábavou, poznáním a do společnosti nabídly 
dubnové Radniční listy. 
3.5. Výtvarná dílna. Pořádá Městská knihovna Trutnov. 
4.5. Rock a Dance. Párty pro mladé. Pořádá New End. (I 18.5., 25.5., také 11.5.) 
5.5. Jarní vánek. Country club Bonanza. 
6.5. Clubmaster in D’N’B‘. New End. 
7.5. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub filatelistů v Klubu důchodců. 
7.5. Májový koncert. Koletova hornická hudba a mažoretky ze Rtyně. Pořádá DK Trutnov  
a Město Trutnov. Krakonošovo náměstí v 10.00 hodin. 
11.5. Jarní koncert na schodech. Budova ZUŠ v 18.30 hodin. 
12.5. Ze života věcí. Závěrečné představení tanečního oboru ZUŠ. Národní dům. 
12.5. Wotroci. Country club Bonanza. 
13.5. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí. DK, Měj. (I 27.5.) 
13.5. Fast Food Reggae zkouška. Koncert. New End. 
14.5. Taneční zábava pro důchodce. Hraje skupina Čtyřlístek. Pořádá Kulturní sdružení 
OČRNN v Národním domě. 
14.5. Jarní koncert. Dětský pěvecký sbor Fantazie ZUŠ. Koncertní síň B. Martinů. 
14.5. Cross Road of Styles. Hip-hop, reggae,dancehall, breakbeat, funk. New End. 
17.5. Jarní koncert. Ženský pěvecký sbor Chorea corcontica a žáci ZUŠ. KS B. Martinů. 
18.5. Žákovské vystoupení ZUŠ. Sál ZUŠ. 
19.5. Country band Bonanza. Country club Bonanza. 
20.5. Poutníci. Koncert country a bluegrassové legendy. New End. 
21.5. Strašidláci. Putování za strašidly. Pořádá DK. Městský park 13.00 – 15.00 hod. 
21.5. Křivohlavý. Irský folk-rock. Country club Bonanza. 
21.5. Mauritius. Nukleární vokurky. Koncert. New End. 
25.5. Absolventský koncert. K .Killarová – zobcová flétna. B. Linková – klavír. T. Korbel – 
klavír. Pořádá ZUŠ. Koncertní síň B. Martinů. 
26.5. Kasteláni. Pořádá Country club Bonanza. 
26. i 27.5. Don Quijote de la Mancha. Představení pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Pořádá DK. ND. 
27.5. Promenádní koncert Krakonošky. Pořádá Krakonoška, DK, MěÚ. Krak. náměstí. 
27.5. Brilien + host. Koncert. New End. 
28.5. Den s hudbou, divadlem a výtvarnem. S oranžovou naveselo. Výstava výtvarných prací 
obyvatel stacionáře Oranžový dům 14.00 – 22.00 hod. Don Quijote de la Mancha. Představení 
Divadla klauniky Brno ve 14.00 hodin. Muzikantská pohoda. Hudební vystoupení skupiny 
Divadlo v 15.30 hodin. Pořádá DK. Městský park nebo Nár. dům (při nepřízni počasí). 
28.5. Dětský den na Dvoračce. Pořádá hostinec Dvoračka od 15.00 hodin. 
28.5. Finálový galavečer. Mistrovství ČR v akrobat. Rokenrolu. Pořádá Rebels team Trutnov. 
ZŠ Komenského, sportovní hala od 18.00 hodin. 
28.5. Berentzen párty. Taneční zábava, hraje Meta. Pořádá hostinec Dvoračka. 
28.5. 05 + Radeček. Koncert. New End. 
31.5. Pohádkové dopoledne aneb Za tajemstvím lesních skřetů. Pro MŠ ke Dni dětí pořádá 
DK. Městský park od 9.00 hodin. 
 
Výstavy: 
Do 8.5. Jánuš Kubíček. Galerie města Trutnova. 
Do 12.5. Ondřej Paděra. Galerie Dračí ulička. 
Do 20.5. Karel Frantel: Keramika. Galerie Lada Trutnov. 
Do 31.5. Ing. Jiří Havel: Krkonošské proměny. I. podlaží MěÚ.  



1.-31.5. Kontakt. Výstava fotografií Sdružení fotografů  Euroregionu Niva. Pořádá DK. Kino 
Vesmír. 
6.5.-5.6. Josef Műhlberger (1903-85): Život na hranicích. Pořádá Muzeum Podkrkonoší. 
18.5.-18.6. Setkání s akad. sochařem Antonínem Kuldou. Galerie města. 
24.5.-29.5. Divadla a divadýlka.  Výstava loutek a loutk. her Evy Jasenské. DK. 
27.5.-15.6. Jan Skalický: Obrazy. Galerie Lada. 
 
Divadelní předplatné 
 
 V květnu nabídl DK předplatné na osm divadelních představení v sezóně 2005-2006: 
Jako jedna rodina 27.9. Tvrdohlavá žena 27.10. Dva na smetišti 24.11. Turecká kavárna – 
prosinec 2005. Mamzelle Nitouche – leden 2006. Hrdý Budžes – únor 2006. Reality show – 
březen 2006. 
 Cena předplatného: skupina A 1 280 Kč (1.-6. řada), skupina B 1 120 Kč (7.-12. řada), 
skupina C 960 Kč (13.-18. řada). 
 
Matriční události 
 
 V dubnu se v Trutnově narodilo 57 dětí, z toho 17 trutnovských (6 chlapců a 11 
děvčat). Zemřelo 37 lidí, z toho 19 spoluobčanů (10 mužů a 9 žen). Uzavřeno bylo 23 sňatků, 
z toho 4 církevní. Jubilejní zlatá svatba se konala v KS B. Martinů. 30.4. Vítání do života 
proběhlo 2.4., 9.4. a 23.4. ve Staré radnici. Členky komise pro občanské záležitosti navštívily 
při životních jubileích 26 spoluobčanů. 
 
Výstava o ochotnickém divadle 
 
 Na říjen připravuje DK výstavu o ochotnickém divadle v Trutnově u příležitosti  
105. výročí slavnostního otevření Národního domu. Obrací se proto na všechny, kdo se  
na divadelní činnosti podíleli, na pamětníky, držitele plakátů, fotografií, programů, kronik, 
novinových článků s žádostí o zapůjčení. 
 
Střelecké setkání v Babí (KVH) 
 
 Na 60 účastníků se sešlo 1.5. na 9. ročníku střeleb z vojenské opakovací pušky 
modelově do roku 1945 včetně pistole nebo revolveru. Soutěž byla rozšířena o samonabíjecí 
pušky a klubový přebor ve střelbě z krátké zbraně bez omezení roku výroby. Soutěž probíhala 
na střelnici Babí u chaty Vobešlovka.  
 Organizátorem střeleckého setkání, na které přijíždějí nadšenci z celé ČR je Klub 
vojenské historie Trutnov za podpory Svazu branně technických sportů. 
 Na přeboru KVH Trutnov – revolver se umístil jako první Jan Řehák. Vyhrál i 
v disciplině pistole – revolver. 
 
Stachelberg 
 
 Od května je opět přístupný Stachelberg, dělostřelecká tvrz. „Zpřístupněna je také část 
chodeb a sálů v hlubokém podzemí této tvrze, chodby v délce 3,5 km,“ jak uvádí 
v Krkonošských novinách člen družstva Fortis, které o tvrz stará. 
 
 



Sportovní ceny města Trutnova (2.5.) 
           

                    
 
 Slavnostní předání Sportovních cen města Trutnova se uskutečnilo 2. května v 18.00 
hodin v obřadní síni Staré radnice. Nejlepším sportovcem byla vyhodnocena Petra Kulichová 
– basketbal, jako nejlepší mládežnický sportovec do 18 let Eva Nývltová – běh na lyžích, jako 
nejlepší sportovní kolektiv družstvo žen BK Loko Trutnov – basketbal, jako nejlepší 
mládežnický sportovní kolektiv do 18 let štafeta starších dorostenců SK Olfin Car – Vella 
Trutnov – běh na lyžích, jako nejlepší trenér (cvičitel) Tomáš Břeň – trenér v plavání. Cenu  
za významný přínos trutnovskému sportu dostal Jan Jahelka – trenér basketbalu. (Podrobnosti 
z této slavnosti v kapitole 11). 
 
Oprava tří ulic na Kryblici 
 
 Na Kryblici se má začít v květnu s modernizací silnic a chodníků – je to pokračování 
úprav dopravní sítě od mostu u zimního stadionu. Opravy se zaměří na ulici Svažitou, 
Kryblickou a U Pramene. Stavební práce mají být dokončeny v říjnu. Jde o položení asi  
900 metrů asfaltového koberce a stovek metrů chodníkové zámkové dlažby, o obnovu desítek 
parkovacích míst, o vybudování nového veřejného osvětlení a vysazení nové zeleně. 
 Součástí oprav je i stavba nového schodiště k Zahradnímu městu. Rozšířena bude 
nepřehledná křižovatka u kaštanu. 
 V době rekonstrukce bude Svažitá ulice pro motoristy uzavřena. Na sídlišti se bude 
vjíždět jen kolem ZŠ a nemocnice. Výjimku mají vozidla záchranné služby, hasičů a 
popelářů. 
 Při úpravě dalších dvou ulic v této oblasti zůstane podle sdělení Jiřího Hýbla z odboru 
rozvoje města většinou zachována šíře ulic, parkovací místa budou ze zámkové dlažby, 
v horní části ulice nebudou šikmá stání, ale kolmá k chodníku. Počet parkovacích míst se 
nezmění stejně jako veřejná zeleň. Křižovatka u Úsvitu se rozšíří. 
 Opravy na Kryblici si vyžádají 55 milionů korun. Financování pokrývá rozpočet města 
od stavební firmy, která zaplatí rekonstrukci ze svých zdrojů a město bude peníze postupně 
splácet. 
 
 Výtvarnou dílnu pro zájemce mladšího školního věku připravila Městská knihovna 
Trutnov 3. května. Děti měly možnost vyrobit dárek pro maminky k nadcházejícímu Svátku 
matek. 
 
 
 
 
 



50 let profesionálního hasičského sboru 

                        
 
 Při oslavách 50. výročí založení profesionálního hasičského sboru byly 4. května  
na Krakonošově náměstí předvedeny zásahy při záchraně osob a likvidaci požáru. Sjely se tu 
desítky zásahových hasičských vozidel. Dvouhodinový program byl zaplněn řadou 
praktických ukázek – záchrana raněných, vyprošťování osob, hašení požárů. „Chceme zavést 
a udržet novou tradici. Už jsme se na náměstí při několika jubileích předváděli. A navíc je to 
vhodná propagace naší hasičské stanice v Poříčí, kde sídlíme,“ uvedl velitel trutnovských 
hasičů Martin Lelka. 
 Vytvoření organizace profesionálních hasičů si před 50 lety vynutila zvýšená 
požárnost. Prvních 15 hasičů bylo z dobrovolné jednotky. Dnes je v trutnovském okrese  
na 60 profesionálních a na 1 500 dobrovolných hasičů. Největší změny v jejich práci nastaly 
po listopadu 1989. 
 „Dříve tvořily polovinu výjezdů požáry. Ty jsou dnes sotva čtvrtinou. Už se proto 
nespecializujeme pouze na oheň, ale také na vyprošťování osob, pomoc při dopravních 
nehodách, máme ve svých řadách specialisty na slaňování či potápění,“ uvedl dále Lelka. 
 Profesionální hasiči vysoce oceňují součinnost s dobrovolnými hasičskými sbory 
v městech a obcích okresu. „Spolupráce s nimi je výborná. Řada sborů má nové cisterny  
a vozy, kvalitativně jsou na tom výrazně lépe než před lety.“ Osvědčuje se prevence požárů. 
 
Josef  Műhlberger – „Život na hranicích“ (výstava v MPT) 
 

                  
 
 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Spolek přátel Josefa Műhlbergera za podpory 
Česko-německého fondu budoucnosti připravily výstavu „Život na hranicích.“ Vernisáž 
proběhla 5. května s úvodním slovem. 



 Josef Műhlberger (1903-85), trutnovský rodák, básník a spisovatel, byl neprávem 
opomíjenou osobností. Pozapomínalo se na jeho významné úsilí o usmíření a vzájemné 
porozumění mezi Čechy a Němci. Výstava ho představí nejen jako básníka a autora povídek, 
ale i jako překladatele české literatury, jejího popularizátora v Německu, vydavatele časopisu 
s česko-německou tématikou, jako literárního historika a dramatika. 
 Jeho osobnost přiblížila svou účastí německá spisovatelka Tina Stroheker a projevem 
při zahájení výstavy. Předtím zavítala i mezi studenty OA, kterým přednesla své básně a 
rozebrala je společně se studenty. Samozřejmě se rozhovořila i o svém vztahu k Josef 
Műhlbergerovi, kterého znala nejen jako autora, ale i jako člověka. „Právě ona inicializovala 
uspořádání expozice Život na hranicích,“ dodává profesorka češtiny na OA Lenka Musilová. 
Hodina němčiny na OA byla uvedenou návštěvou výrazně zhodnocena. 
 
 S osobností Josefa Műhlbergera blíže seznámil občany města už v roce 1997 kronikář 
Antonín Just v Radničních listech. 
 „Josef Műhlberger, narozený 3. dubna 1903 v Trutnově, významný básník, spisovatel, 
dramatik a literární historik, patřil k těm trutnovským Němcům, kteří usilovali o německo-
české porozumění, i když mu to přinášelo v životě nemalé osobní a existenční těžkosti. 
 Po maturitě na trutnovském německém gymnáziu (stávalo ve Školní ulici, kde byla 
poté ZŠ) a po univerzitních studiích v Praze a ve švédské Upsale se úspěšně věnuje literární 
činnosti. Dokládají to jeho básně, povídky, romány a divadelní hry hodně s tématikou českých 
dějin, např. o Husovi a Valdštejnovi. Zaměřuje se i na osvětovou a vlastivědnou činnost, jak 
o tom svědčí řada zpráv a článků zveřejňovaných v časopise Ostböhmische Heimat, jehož 
šéfredaktorem byl bratr Alois. 
 Všechny Műhlbergerovy literární práce nesou zjevné rysy národnostní tolerance. 
Műhlberger se nebál uznávat a oceňovat historické, kulturní a společenské hodnoty českého 
národa v době, kdy po nástupu Hitlera k moci a po něm i sudetoněmecký nacionalismus 
vnucoval Němcům pavědecké teorie o nadřazenosti jejich národa a germánské rasy. To vše 
vyvolávalo vůči němu zlobu příslušníků henleinovské Sudetoněmecké strany. Nepřátelské 
útoky proti Műhlbergerovi vyvrcholily, když vyšlo v roce 1934 jeho drama o Valdštejnovi, 
které bylo podrobeno nespravedlivé nenávistné kritice. Autor jer označován za „německy 
píšícího Slovana“ a celá situace se ještě zhoršila, když v roce 1937 prezident Beneš zřídil  
tzv. Herderovu cenu. Ta se měla udělovat těm německým spisovatelům, kteří tvořili v duchu 
demokracie a humanismu. Műhlberger se stal právem jejím prvním nositelem. Tato pocta ze 
strany Československého státu byla však podnětem pro sudetoněmecké ideology k zesíleným 
útokům na Műhlbergera. Šlo o jeho bojkot, izolaci, o zatracení jeho díla. 
 Po Mnichovu a následné okupaci Trutnova je Műhlbergerovi nařízeno mlčet – už 
neuveřejnil ani řádku. Po válce byl Josef Műhlberger v roce 1946 odsunut do jižního 
Německa, kde pokračoval ve své literární práci v Eistingenu, kde také v roce 1985 zemřel. 
 Co dodat ještě k této osobnosti trutnovských novodobých dějin? Ač byl Josef 
Műhlberger vychován převážně německy vlivem otce „jazyku mtčině (ta pocházela 
v národnostně smíšeného manželství v Pošumaví a znala česky) jsem se učil příliš pozdě, než 
abych mu plně rozuměl a ovládl dokonale. Avšak jazyku jejího srdce jsem se učil od malička, 
totiž i úctě ke každému národu,“ vyznává se Josef Műhlberger ve své knize „Dětství 
v Čechách.“ Snad právě z toho se v dospělosti odvíjel jeho bolestný životní osud. 
 
Obří květináče 
 
 Od května znovu (po zimě) zdobí trutnovské ulice na třicet velkých květináčů 
s okrasnými rostlinami, o které pečují pracovníci Technických služeb v Trutnově. 
 



Kulturní cena města Trutnova Jiřímu Jahodovi 
 

                   
 
 Kulturní cenu města Trutnova za rok 2004 obdržel 5. května v 18.00 hodin v obřadní 
síni Staré radnice fotograf Jiří Jahoda. Převzal ji z rukou starosty Mgr. Ivana Adamce jako 
uznání za dlouhodobou propagaci Trutnova v kulturní oblasti. Fotografováním se zabývá už 
30 let – je absolventem školy výtvarné fotografie v Brně. Již v roce 1974 se zúčastnil 
celostátní výstavy „30 let československé kinematografie.“ Členem Československého fondu 
výtvarných umělců se stal v roce 1982. Řadu autorských výstav uskutečnil v období 1975-85 
doma i v zahraničí. Z mnoha soutěží, kterých se zúčastnil, si odnesl ocenění. Členem 
Asociace profesionálních fotografů je od roku 1990. 
 I v poslední době získal Jiří Jahoda četná ocenění. Z nich si připomeňme cenu  
za „Kalendář roku 2004“ (na celostátním polygrafickém veletrhu v Praze). 
 Z jeho fotoreportérské činnosti zaujal cyklus dokumentů z návštěvy papeže Jana  
Pavla II. v Polsku a z jeho návštěvy v Československu, záběry exprezidenta Václava Havla 
z doby jeho pobytu v Trutnově. 
 
 Při slavnostním předání Kulturní ceny promluvil starosta města, který mj, uvedl: 
„Představitelé města si velmi dobře uvědomují význam a vliv uměleckých a kulturních hodnot 
na kvalitu života svých spoluobčanů, a proto také tyto aktivity výrazně podporují. Nejedná se 
však jen o podporu finanční, ale též o podporu společenského uznání a prestiže našich 
umělců. Rád bych s potěšením konstatoval, že slavnostní udělování kulturní ceny významným 
osobnostem či kulturním skupinám a spolkům se stalo tradiční záležitostí v našem městě již 
od roku 1992, kdy byla kulturní cena udělena poprvé. 
 Samotné rozhodování o udělení ceny, které tomuto slavnostnímu aktu předchází, 
probíhá zcela demokratickým způsobem. Návrhy jsou podávány místními občany  
a institucemi, a o udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na návrh rady města  
a doporučení kulturní komise. 
 Pro mne jako pro trutnovského občana je zvláště potěšitelnou skutečností to, že 
doposud byla a je tomu tak i letos, kulturní cena udělena osobnostem či spolkům, které 
v našem žijí a působí či mají k našemu městu význačný vztah. 
 Vážené dámy a pánové. Kulturní cenu města Trutnova za rok 2004 obdrží dnes pan 
Jiří Jahoda. 
 Jirko, upřímně Ti blahopřeji a přeji Ti mnoho tvůrčí invence, zdraví, sil a životní 
pohody a optimismu. A na úplný závěr svého vystoupení bych si ještě dovolil přednést pár 
slov o fotografii. 
 Fotografie náš vyučují novému vizuálnímu kódu, určují naše představy o tom, co si 
zaslouží pozornost. Jsou gramatikou a zároveň etikou vidění světa. Fotografovat znamená 
přivlastňovat si fotografované. Jde o zasazení sebe sama do určitého vztahu k světu. 
 Stáří dává fotografiím hodnotu. Zatím co třeba obrazy a básně se nestávají lepšími a 
přitažlivějšími jen proto, že stárnou, všechny fotografie začnou být od určitého stáří zajímavé 



a dojemné. Jako by existence fotografií zaručovala existenci minulosti. Svět, který nemá své 
fotografie, jako by nebyl. 
 Dobré světlo, Jiří.“ 
 
 Akademický malíř Jan Měšťan, který byl jedním z navrhovatelů udělení KC Jiřímu 
Jahodovi, vyzdvihl jeho invenci v oblasti uměleckého přepisu fotografie až do fotografické 
grafiky, jeho tvoření kompozic za pomoci hledání nových prvků vždy čerpaných 
v konkrétních strukturách přírody, v detailu lidské činnosti a v portrétu společenského dění. 
 
 Slavnostní akt předání Kulturní ceny města Trutnova pěkně moderovala Veronika 
Svobodová, ved. odd. pro styk s veřejností. Významnost setkání obohatila svým vystoupením 
trutnovská vokální skupina H-Kvintet. 
 
Oslavy 60. výročí ukončení II. světové války 
 

                   
 
 Konec II. světové války připomenul 7.5. při slavnostním vzpomínkovém aktu  
na městském hřbitově starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec. Mimo jiné uvedl: „Dnešní 
setkání je již tradiční, ale na počátky této tradice si už jen málokterý občan Trutnova 
vzpomene. Při pohledu na staré dobové fotografie nás může napadnout trochu zvláštní otázka: 
Co to vlastně bylo několik desítek let v Trutnově tento či následný den oslavováno? 
Osvobození? Vítězství? 
 My, kteří jsme se narodili už dlouho po ukončení války, už asi nemůžeme porozumět 
mentalitě lidí oné doby, ale naopak jsme získali dostatečný odstup, abychom mohli nezaujatě 
posoudit tyto události. Hluboce si vážím všech, kteří přispěli ke konci hrůzného světového 
konfliktu, a pokouším se přemýšlet o konci války v našem městě, o trutnovských Češích  
i o Němcích říšského Trutnova. 
 Osvobození není bojovým heslem, ale otázkou: Osvobození od koho? Kým? Od koho 
či čeho? A pak? Na tuto otázku se zde, na území dřívějších Sudet a v období Protektorátu 
vlastně na území Říše, odpovídá jinak než ve vnitrozemí. 
 Můžeme tedy slavit v Trutnově osvobození? Snad s vítězstvím to bylo jiné… Dne  
13. května 1945, pátý den po příjezdu Rudé armády, popisuje první poválečný předseda 
okresu útrapy a strádání trutnovských obyvatel. Agresivní chování vojáků Rudé armády, 
drancování obchodů a restaurací, a vzájemné vyřizování účtů nebo dokonce sebevraždy.  
To přece nejsou typické projevy vítězství. Opravdu si osobně vážím velmi všech, kteří se 
zasloužili o konec války, ale uznejme, že slovo „vítězství“ po těchto vzpomínkách poněkud 
zhořkne. 
 Přál bych si tedy, abychom dnes neslavili, ale spíše pokorně vzpomenuli konec 
nejstrašnější války, která asi natrvalo zůstane součástí našeho myšlení. 
 Tato válka však byla především velkou ranou pro lidstvo, které se s koncem války  



a ani s historickou vzdáleností ještě úplně nezacelila. Byla krutou obžalobou člověka z jeho 
nedokonalosti. 
 Byla to válka, kterou vlastně nikdo nakonec nevyhrál, ale bylo potřeba, aby ji někdo 
ukončil a aby pak následně došlo ke konsolidaci poměrů. 
 Dovolte mi konstatovat, že rozhodnutí spojenců v Postupimi o transferu sudetských 
Němců (i těch trutnovských) bylo nejen spravedlivé, ale současně i správné, a lze říci, že bylo 
i moudré. Vždyť polovinu století nevzešel z půdy Evropy žádný válečný konflikt. A na tomto 
stanovisku je nutné trvat do doby, než se tento problém stane pouze námětem pro studia  
a práce historiků. 
 Vážené dámy a pánové. Vzpomeňte zde tiše a pokorně na ty, kteří se zasloužili  
o konec největšího světového konfliktu. Zároveň ale buďme všichni ostražití vůči všem 
projevům extrémismu a pokusům o nerespektování ducha svobody a demokracie.“ (Z projevu 
starosty převzala redakce KN). 
 
 V úvodní části svého projevu senátor a starosta Adamec uvedl: „Je sedmého května a 
sešli jsme se na pietním místě, abychom si společně připomenuli, že právě v těchto májových 
dnech před šedesáti lety skončila druhá světová válka. Válka, jako skutečně celosvětová 
katastrofa, která byla produktem pravicového extrémismu. Itálie, Japonska a hlavně 
hitlerovského a nacistického Německa. Začala 1.9.1939 útokem Německa proti Polsku. 
Trvala celých dlouhých šest let a skončila po velkých útrapách a krutých bojích 8. května 
1945 bezpodmínečnou kapitulací Německa, i když poslední boje odeznívaly ještě nějaký čas 
poté. Války se zúčastnilo 48 států, více jak 80 % obyvatelstva světa a bojovalo v ní asi 110 
milionů vojáků. Zahynulo v ní více než 50 milionů lidí, přesný počet obětí 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 poloviny 
30. let. Německo se původně snažilo o revizi Versailleského systému. Tato mírová smlouva, 
kterou USA odmítly podepsat, spolupůsobila ve svém důsledku další světovou krizi. 
V Německu se hospodářská bída stala živnou půdou pro rodící se nacismus. 
 Málokdo si však v lednu 1933 dokázal uvědomit, co bude znamenat Hitlerův nástup 
k moci. Levice si myslela, že je Hitler loutkou byznysu a že přivodí „konečný pád 
kapitalismu.“ Byl považován za politického šarlatána, za „klauna.“ Konzervativní pravice ho 
podceňovala, myslela si, že je neschopný a je ho brzy nahradí tradiční politikové. Lidé si však 
teprve postupně začali uvědomovat, že Hitler znamená válku a genocidu. 
 Ještě v květnu 1935 pronáší Adolf Hitler v Reichstagu velmi mírumilovný projev,  
ve kterém říká: „Vůle nacionálně socialistického Německa k míru se zakládá na pevných 
ideologických přesvědčeních. Německo si přeje i nadále trvalý mír, a to kvůli jednomu 
prostému a podstatnému zjištění: žádná válka by neumožnila jednou provždy odstranit bídu, 
jež na nás všechny v Evropě doléhá, každá válka by ji naopak jen umocnila.“ 
 Ale již v září téhož roku jsou vydány rasistické Norimberské zákony a v březnu roku 
1936 německá vojska obsazují do té doby demilitarizované Porýní, čímž Německo zásadně 
porušuje smlouvy z Versailles. V březnu 1938 pak dochází k „anšlusu“ – tedy k začlenění 
Rakouska do Německé říše a tak se Čechy dostávají do podkovovitého obklíčení Říší. Že toto 
nové rozložení sil nebylo pro Československo jen planou hrozbou ukázala Mnichovská 
dohoda, které předcházela masivní kampaň pro údajný útěk 3 milionů Němců na 
československém území. Hitler tehdy ještě tvrdil, že odstoupení pohraničních oblastí je jeho 
posledním územním požadavkem, poslechněme si ale část jeho projevu z listopadu 1938:  
Po celá léta jsem mluvil o míru jen a jen z donucení a proti své vůli. Tehdy bylo nutné 
postupně změnit psychologii německého národa, dát mu poznenáhlu na srozuměnou, že jsou 
věci, které nelze-li získat mírovými prostředky, musí být dosaženy silou.“ 



 Druhá světová válka, která poté následovala, byla logickým vyústěním těchto 
agresivních a válečných postojů a její následky byly pro lidstvo katastrofální. 
 Vážené dámy, vážení pánové. Vzpomeňte zde tiše a pokorně na ty, kteří se zasloužili  
o konec největšího světového konfliktu. Zároveň buďme ale všichni ostražití vůči všem 
projevům extrémismu a pokusům o nerespektování ducha svobody a demokracie.“ 
 
 Součástí oslav 60. výročí ukončení 2. světové války byl v 10.00 hodin Májový koncert 
na Krakonošově náměstí, kde vystoupila Koletova hornická hudba a mažoretky ze Rtyně 
v Podkrkonoší. 
 
 Ukončení 2. světové války vzpomněli na trutnovském hřbitově členové KSČM  
9. května. 
 
Hotel Bohemia 
 
 Hotel Bohemia v Palackého ulici je stále bez zájemců o jeho koupi. O prodej hotelu 
usiluje město už rok. Restaurace nabízí místa pro 38 hostů a ubytování s 35 lůžky. 
 
Sjezdovka 
 
 Spor o lyžařskou sjezdovku v městském lesoparku byl začátkem května definitivně 
ukončen – sjezdovka tady nebude. Podle návrhu podnikatele Ladislava Ábela měla být  
na svahu parku od Paradráhy směrem k ulici Na Struze. Dlouhá měla být 400 metrů, široká  
50 metrů, vybavená vlekem. Padla i náhradní varianta pro výstavbu sjezdovky za letním 
koupalištěm. 
 Odpůrci sjezdovky toto rozhodnutí uvítali – pod protestní petici shromáždili na 3 000 
podpisů. Kritikům sjezdovky vadilo především rozsáhlé kácení stromů, ke kterému by muselo 
dojít, a umístění sjezdovky v lesoparku v místech, kde jsou hroby padlých vojáků z prusko-
rakouské války 1866. 
 
Květinový den boje proti rakovině 
 

                   
 
 Mezinárodní květinový den boje proti rakovině se uskutečnil 11. května i v Trutnově. 
Za symbolickou dvacetikorunu nabízeli žáci a studenti kytičku měsíčku lékařského spolu 
s letákem informujícím o prevenci boje proti rakovině kůže, která je způsobena zvýšenou 
dobou pobytu na slunci. 
 
 
 



Novela zákona o střetu zájmů (ZM) 
 
 Podle novely zákona o střetu zájmů by měli v Trutnově opustit své místo v městském 
zastupitelstvu ředitelé místních základních škol Jiří Paták (ODS) a Roman Hásek (ČSSD), 
dále ředitelka městské knihovny Jaroslava Maršíková (ČSSD). O této situaci sice MZ 
diskutovalo, ale projednávání tohoto bodu byla přerušeno a odloženo na neurčito. Mandát 
poslancům odebrán nebyl. Zůstávají nadále členy ZM. 
 
Jak pokračuje realizace návrhu stavby divadla 
 
 Jaká byla situace v realizaci návrhu na výstavbu trutnovského městského divadla 
začátkem května informoval veřejnost po rozhovoru se starostou města Adamcem, 
s projektanty a radními redaktor Krkonošských novin Petr Vanžura. 
 Realizace výstavby kulturního a kongresového centra postoupila dál. Po schůzi ZM, 
které pověřilo starostu přípravou projektu ke stavebnímu povolení. Na přesné definici 
usnesení se představitelé města dohodli po hodinové debatě, která podtrhovala závažnost 
rozhodnutí. Konečná kompromisní verze zní: „Zastupitelé města pověřují starostu Ivana 
Adamce vyhodnocením stávající etapy projektových prací a přípravou soutěžních podmínek 
na zadání projektu pro vydání stavebního povolení.“ 
 Původní návrh, tedy pokračování v projekčních pracích, zní téměř stejně. Chybí v něm 
slůvko vyhodnocení, které bylo podstatou připomínek některých zastupitelů. Debatu rozvířil 
radní Martin Vokatý. „Náš záměr postavit divadlo je určitě správný. Měli bychom ale už 
dopředu minimalizovat chyby, kterých se můžeme dopustit. Mohli bychom tedy ustanovit 
jakousi komisi, která pečlivě vyhodnotí dosavadní kroky. Zodpoví všechny otázky budoucího 
provozu, a to nejen náklady na technické zabezpečení, ale i na zaměstnance, marketing a další 
výdaje. Teprve na základě těchto poznatků bychom měli přistoupit k zadání projektu.“ 
 S opatrným postupem a hlavně vyhodnocením dosavadního souhlasili všichni. Většina 
zastupitelů však nechtěla hlasování o dalším kroku spojovat s něčím tak konkrétním, jako je 
vytváření komise. „Navrhovanému postupu se nebráním. Tím se bude zabývat rada města. 
Dnes ale bychom měli hlasovat o obecném kroku, který nás popostrčí dál. Pokud usnesení 
nepřijmeme, půjde vše do ztracena a nikdy divadlo nepostavíme,“ zdůraznil starosta. 
 
 Diskusi o hlasování předcházela prezentace vítězného architektonického návrhu, který 
byl v dubnu schválený také v územním řízení. Podoba kulturního centra vyšla z předpokladu, 
že pouhé divadlo by se v Trutnově asi neuživilo. Proto jsou prostory budovy natolik 
variabilní, že umožňují pořádání řady dalších kulturních a kongresových akcí. 
 Centrum bude stát na současné volné ploše, na bývalém „Šmoulově.“  Sadová úprava 
prostor ohraničí a vznikne tu nové trutnovské náměstí. V podzemní části budovy se počítá 
s 80 parkovacími místy. Uskladněné tu bude scénické zařízení a kulisy. Dominantní částí 
stavby bude přízemí. 
 Variabilní stěny umožní tři základní tvary prostoru – klasické kukátkové divadlo, 
arénu s jevištěm uprostřed a volný kongresový a plesový sál. Samotné hlediště je mezi 
českými divadly unikátní. Stupně se sklopnými sedadly ve tvaru poloviny elipsy půjdou celé 
složit a spustit do přízemí. Ve variantě kukátkové scény by mělo být 370 míst, do arény se 
vejde 670 diváků a koncerty může navštívit až 800 lidí. 
 Součástí přízemí bude také kavárna, šatny a jakési informační centrum s předprodejem 
vstupenek. 
 V prvním patře bude galerie, využitelná jak pro variantu divadla, tak amfiteátru nebo 
plesového sálu. Na tomto podlaží bude zkušebna a herecké šatny. Patro pod střechou bude 



sloužit administrativě a technickému zázemí budovy. Odtud se bude řídit ozvučení i osvětlení, 
budou tu také strojovny pro vzduchotechniku. 
 Stavbu bude zastřešovat prosklená kopule. Také část obvodového pláště bude  
ze skleněných panelů. „Průhled zvenčí do budovy není jen estetický. Měl by mít i 
psychologický dopad. Kolemjdoucí budou vidět, co se v centru děje, což by mělo přilákat 
návštěvníky,“ uvedl jeden z projektantů Radek Vopalecký. Plocha nad hlavním vchodem  
do centra bude sloužit nejen k reklamním účelům. „Půjde tu také promítat letní kino,“ doplnil 
Vopalecký. Podle autorů není v celé České republice zařízení, které by umožňovalo takovou 
variabilitu využití. 
 
 Součástí prezence byly i odhady o časovém plánu výstavby, předpokládaný rozpočet  
a finanční náročnost provozu zařízení. Architekti odhadují potřebnou částku na 300 milionů 
korun. Autoři hovořili také o ideálním pokrytí nákladů, kdy by se dalo získat 90 % prostředků 
z nejrůznějších dotačních titulů. Při dvou velkých akcích a třech menších týdně by podle nich 
město dotovalo provoz 1,6 milionu ročně. Pokud by šlo všechno velice dobře, mohlo by 
centrum prý stát už v roce 2008. 
 
 K těmto odhadům se staví starosta Adamec rezervovaně. „Tak rychlé to určitě nebude. 
Jen výběr dodavatelů se může protáhnout na rok. Naším cílem je do konce volebního období 
připravit akci projekčně. Bylo by nefér něco rozestavět a nechat na budoucím zastupitelstvu.“ 
Také o dotacích mluvil starosta opatrně. Vedení města prý bude spokojené, pokud získá 
polovinu peněz odjinud. „Evropská unie přeje zemědělcům, ale na kulturu se hledají peníze 
mnohem obtížněji.“ 
 
 Také podle něj není už tak podstatná částka, za kterou se centrum postaví. Rozhodující 
pro životaschopnost takového zařízení jsou provozní náklady. „V každém případě je jasné, že 
nás kulturní centrum bude něco stát. Bude-li to částka několika milionů ročně, tedy tak, jak 
všechny studie předpokládají,  městskou pokladnu to příliš nezatíží. Je to výdaj srovnatelný 
s financemi pro jednu základní školu,“ uvedl starosta. 
 
 Stávající nabídka zařízení Trutnova radikálně omezuje možnosti zvát do města 
divadelní, hudební a další kulturní tělesa. Národní dům byl po léta jediným místem, kde bylo 
možné provozovat divadlo. Plocha jeviště je sice relativně dostačující, zcela mu ale chybí 
prostory obcházení jeviště, neexistuje zde předscéna a není tu vůbec žádné místo pro 
skladování kulis a rekvizit. Chybí také pohodlné hlediště se zdviženými sedadly, sál má 
špatnou akustiku pro koncertní produkci. 
 „Při přípravě  ročního plánu kulturních akcí nevybíráme podle toho, co bychom chtěli 
do Trutnova dovézt nebo na co máme peníze, ale podle toho, zda budou naše prostory  
pro představení vhodné. Ročně tak odmítáme řadu velmi zajímavých akcí,“ uvádí ředitelka 
DK Zina Rýgrová.  
 Nové zařízení by mělo umožnit nejen dovézt do Trutnova kvalitní divadelní produkci. 
V kulturním a kongresovém centru by se měly odehrávat koncerty populární hudby i velkých 
hudebních těles, místo tu najde amatérské divadlo, prostory budou vhodné pro plesy, 
slavnostní shromáždění a přednáškovou činnost. 
 
Městská policie (rozšíření působnosti v regionu) 
 
 Od června bude trutnovská městská policie zajišťovat veřejný pořádek v dalších 
městech regionu. K Peci a Hornímu Maršovu (ty využívají tuto pomoc už druhým rokem) 



přibudou Janské Lázně, Mladé Buky, Malá Úpa, Svoboda, Černý Důl a Hostinné. Krkonošské 
obce se podělí i o náklady na nákup služebního auta. 
 Městská policie Trutnov s dosavadními 32 zaměstnanci a jednou administrativní silou 
se rozšíří o čtyři. Smlouvy s uvedenými místy budou uzavřeny na rok. Prodlouží se v případě 
osvědčení. 
 
Dopravní inspektorát přesídlil 
 
 Dopravní inspektorát Policie ČR se v Trutnově přestěhoval do budovy v Žižkově ulici, 
kde bývala okresní vojenská správa. „Stěhovali jsme se především kvůli počítačům. Úkony, 
které tady trvají na počítačích v řádech několika vteřin, v minulém působišti trvaly několik 
minut. Máme tady i lepší zázemí,“ uvedl vedoucí dopravního inspektorátu Jiří Ročňák.  
V objektu sídlo skupina vyšetřovatelů dopravních nehod a dopravní inženýři. (Vydávání 
řidičských průkazů nadále zůstává městskému úřadu a sídlí v Autostylu.) 
 
Maturity na gymnáziu 
 
 Od pondělí 16. května už začaly na trutnovském gymnáziu maturity. Připuštěno k ní 
bylo 119 žáků. Mezi povinné předměty patří čeština a jeden ze dvou cizích jazyků. Větší 
zájem než o němčinu je o angličtinu – je to určitě  světový jazyk číslo jedna. Z dalších 
předmětů převažují přírodní vědy. „Hodně záleží na profilaci celé třídy, ale i na osobnostech 
v řadách učitelů. Někteří dokáží své žáky ke svému oboru doslova přitáhnout. Také proto, že 
mezi maturitními předměty nefiguruje samostatně psychologie jako dříve, volí studenti více 
například biologii,“ připomíná k maturitám ředitel gymnázia Petr Skokan. 
 
Návštěvnost kina 
 
 Zatímco v kraji návštěvníci v řadě měst, zvláště v těch menších, ubývají a zajíždějí  
do multikina v Hradci Králové, trutnovské kino Vesmír si udržuje slušnou návštěvnost. 
V celorepublikovém srovnání měst stejné velikosti je jedním z nejlepších. „Meziročně nám 
diváci v kině neubývají. Celkově ale lidé moc do kina nechodí.“ Konkurenčně to ovlivňují 
televizní programy. 
 Už dříve v Trutnově skončila kina v okrajových částech města – byla to Hvězda  
v H. St. Městě a kino Oko v Poříčí. 
 
Oslava hokejového vítězství 
 

                   
 
 Nedělní noc zaplnilo 15.5. jásání hokejových fanoušků, oslavujících získání titulu 
mistrů světa. Zvlášť živo bylo na Krakonošově náměstí s auty, objíždějícími je kolem dokola 



s vlajkami a troubením. Plno a hlučno bylo i v trutnovských hospodách. V Bowling klubu 
mohli fanoušci sledovat zápas na velkoplošné obrazovce a na sedmi televizích. 
 Oslavy na Krakonošově náměstí narušila zbytečná rvačka čtyř mladíků – dva skončili 
v nemocnici. Ještě po půlnoci tu bouřila hlavně mládež. 
 
Chorea corcontica (17.5.) 
 
Jarní koncert ženského pěveckého sboru Chorea corcontica proběhl za spoluúčasti žáků ZUŠ 
17. května v Koncertní síni B. Martinů. 
 Sbor vznikl před 23 lety. Zakládajícím sbormistrem byl profesor trutnovského 
gymnázia Václav Hátle. V roce 1990 ho vystřídala Eva Bělinová, učitelka ZUŠ Úpice.  
Po dlouhá léta doprovázela sbor na klavír Eva Pozděnová, nyní L. Pěnčíková ml. Repertoár 
souboru je bohatý – skladby starých mistrů, klasiků i současných autorů. V Trutnově 
vystupuje pravidelně na jaře a o Vánocích. Pozvání na koncerty přicházejí i z Prahy a  
ze zahraničí. V současné době pořádá výměnné koncerty se smíšeným pěveckým sborem 
Chór z Gór z Bystrice Klodské v Polsku. 
 
Výstava sochaře Antonína Kuldy 

                            
 
 Výstava sochařské tvorby Antonína Kuldy připravila Galerie města Trutnova  
od 17. května do 17. června. Návštěvníky při jejím zahájení uvítal ředitel GMT Aleš Pražan 
projevem, v němž uvedl: „Jméno Kulda je ve Rtyni v Podkrkonoší, kde se sochař 22. září 
1921 narodil, rozšířené, dnes zde žije i sochařův nejmladší bratr – Karel. Výtvarníkem  
a absolventem AVU v Praze je i bratr – Josef Kulda, který žije v Praze a svou tvorbu začal 
v době 2. světové války v řezbářské dílně Břetislava Kafky. Přesto, že studoval na malířské 
speciálce, láska ke dřevu ho neopustila a stále se věnuje restaurování především dřevěných, 
polychromovaných plastik a oltářních kompletů. 
 Na AVU v Praze, k sochaři Otakaru Španielovi, přišel Antonín Kulda v roce 1945. 
Předtím v letech 1940-42 navštěvoval Školu umění ve Zlíně, kde na něj nejsilněji působil 
profesor Vincenc Makovský. Mistr Kulda dodnes vzpomíná, zač vděčí právě tomuto svému 
prvnímu učiteli. Makovský mladým adeptům sochařství vštěpoval své přesvědčení – později 
zachované a formulované v konceptu jeho přednášek – aby „vedle umělce, rozvíjejícího svůj 
obsah ve tvar, uplatňoval se i spotřebitel se svým požadavkem sdělnosti, rozmnožujícím 
obsah, přesvědčení, které mu již tehdy dávalo odpověď na otázku smyslu, významu a 
působnosti uměleckého dála. 
 Bez ohlasu nezůstalo ani poučení o konstrukci plastiky a dynamické modelaci, které 
získal právě u Makovského. Je patrné v sochařsky pádné a výrazově intenzivní drobné 



plastice – Váleční vyhnanci. Byl to právě Vincenc Makovský, který probudil v mladém 
sochaři zájem o život a dílo J. A. Komenského. Dosvědčují to jeho studie k pomníku učiteli 
národů a především cyklus medailí věnovaný Komenskému nejpopulárnějšímu didaktickému 
dílu Orbis Pictus. 
 I ve škole Ot. Španiela, který svým dílem zosobňoval životaschopnost myslbekovské 
realistické tradice na Akademii, získal Kulda mnoho pro vlastní portrétní a zejména 
medailérskou tvorbu. Řada zdařilých podobizen poukazuje svou přísnou stavební kázní  
a citlivou povrchovou modelací na příklad Španielův. Podobně i modely Kuldových medailí 
s výjevy sportovními a ražené pamětní medaile Velká pardubická respektují klasická pravidla 
nízkého reliéfu, příznačné pro práce většiny Španielových žáků. 
 Výběr exponátů pro výstavu naznačuje záběr a šíři Kuldovy tvorby, názorově 
neustálenější  se jeví řada portrétů, Kuldovo realistické pojetí má právě v nich svůj jadrný  
a plastický výraz. Portréty jsou nejen pravdivé, ale především v nich sochař zvládl obtížnou 
kompozici jednotlivého modelu. V polovině 50. let, kdy drobný sochařský žánr prožíval 
renesanci, účastnil se i Antonín Kulda, sám milovník dějin a historických památek, výtvarné 
akce věnované postavám z románů Aloise Jiráska. 
 Od poloviny 60. let zaujímají mezi jeho volnou plastikou zvláštní místo ženské 
alegorické postavy – Pramen a Lidice i sousoší Milenci a Matka, v nichž dochází 
k celkovému zestručnění tvarů a zdůraznění lyriky v sochařově tvorbě. Je tomu tak i v případě 
aktu Schoulená, přestože hrubé opracování pískovce ještě více zdůrazňuje blokovou sevřenost 
kompozice plastiky. 
 Po roce 1970 realizoval Antonín Kulda ve spolupráci s architekty několik dřevěných  
a kovových reliéfů na stěny interiérů, např. Gymnázia v Dejvicích, panelárny v Malešicích  
i betonových exteriérových plastik, např. pro Výzkumný ústav pozemních staveb  
ve Strašnicích. 
 Antonín Kulda se zúčastnil během své bohaté sochařské tvorby mnoha mezinárodních 
výstav ve Francii, Německu, Polsku, Itálii, Sov. Svazu i Finsku, a samozřejmě u nás. 
 
 Dovolte mi závěrem říci, že sochařská tvorba Antonína Kuldy, tak jak ji představuje 
tato výstava v naší galerii, je velice mnohostranná, zasahuje do všech sochařských odvětví. 
Přitom v oblasti portrétu a medaile Antonín Kulda vytvořil díla, kterými se pevně začlenil  
do kontextu soudobého českého sochařství. 
 
Klub seniorů 
 
 Na schůzi KS 18. května byl pozván vrchní přednosta uzlové železniční stanice 
v Trutnově Milan Ondráško a vedoucí odboru rozvoje města a územního plánování Miroslav 
Franc. Schůzi zpestřily svým pěkným vystoupením děti z MŠ V Domcích. 
 
Péče o stromy (TS a LaP) 
 
 O městské stromy se v Trutnově starají Technické služby nebo Lesy a parky Trutnov. 
Věnují svou péči mj. vzrostlým starým stromům, jimž silný vítr láme větve, které pak 
ohrožují bezpečnost chodců i dopravy. „Pracovníci města dělají také pravidelnou údržbu 
stromů a jejich omlazování. Snažíme se tím předejít situacím, aby větve nespadly samy,“ 
poznamenává k této problematice tajemník MěÚ Zdeněk Nýdrle. 
 
 
 



Úpravy na hřbitově 
 
 Trutnovský hlavní hřbitov prodělává po částech řadu úprav. Nové osvětlení je 
dokončeno stejně jako pumpy na vodu. V plánu je rekonstrukce hřbitovních komunikací. 
 Při rekonstrukci osvětlení byl vybrán typ, který vzhledově připomíná pouliční 
osvětlení z 20. let minulého století. Původně  se podle sdělení pracovníka z odvětví památek 
Vlastimila Grofa počítalo s výměnou 11 lamp, které tu stály. Při prohlídce hřbitova se však 
ukázalo další místo pro nutné osvětlení – tak přibyla dvanáctá. 
 Pítka na vodu se oproti starým pumpám osvědčila – lehčí ovládání a regulace převodu 
vody – ubyly kaluže kolem a rozmáčený trávník. Litinových pítek je dvanáct – úpravy kolem 
nich probíhají. 
 Opravy hřbitovního osvětlení si vynutily novou kabeláž. Provedeny byly i nové 
rozvody vodovodního potrubí. Náklady na rekonstrukci hřbitovního zařízení si vyžádaly jeden 
a půl milionu korun. 
 
Opravy a úpravy Krakonošova náměstí 
 
 Město uvažuje o rozsáhlé úpravě vzhledu Krakonošova náměstí. Jedním z prvních 
opatření je renovace podloubí – výměna a zkvalitnění dlažby, výmalba, výměna elektrických 
rozvodů a veřejného osvětlení. Půjde i o restaurování některých kamenných prvků. „Je to úkol 
poměrně rozsáhlý a složitý. Město už vypsalo výběrové řízení na dodavatele projektové 
dokumentace, aby bylo jasné, kolik celá akce bude stát peněz. Nejdražší bude výměna 
dlažby,“ uvádí Vlastimil Grof z odboru rozvoje města. 
 Na novou výmalbu a restaurování sloupů se dají podle něho opatřit peníze z dotací. 
Pokud jde o předláždění a výměnu osvětlení, bude záležet i na zájmu a ochotě soukromých 
majitelů domů. 
 Ke generální regeneraci náměstí by mělo dojít v příštím roce – obnova by probíhala  
po etapách. 
 Město nezanedbává ani jiné památky z historie – pokračuje rekonstrukce hrobek 
trutnovských továrníků, renovuje se i památná Dračí ulička. 
 
Klub vozíčkářů (R. Brzobohatý) 
 

                 
 
 Na pozvání Klubu vozíčkářů zavítal mezi ně 21.5. herec Radek Brzobohatý se svou 
ženou Hanou Gregorovou – mohli zároveň popřát i člence KV Janě Břinčilové k jejím  
30. narozeninám. Vztah R. Brzobohatého ke Klubu vozíčkářů je i osobní – sám za svého 
mládí nuceně byl po několik měsíců na vozíku po lyžařském úrazu. 
 Srdečná beseda se namohla obejít bez hercova působení ve filmu – jednu 
z nejzávažnějších rolí měl ve filmu Atentát a Všichni dobří rodáci. 



 Vzácnou návštěvu v Trutnově zorganizoval jednatel KV Jan Roček. 
 
Motoristická akce (Klub Kopecký) 
 
 Užitečnou motoristickou akci připravil na 21.5. v Trutnově Klub Kopecký  
ve spolupráci s městskou policií. Proběhla v lokalitě Dvoračka. „Chceme, aby lidé věděli, jak 
mají jezdit, jak dobře jim ukazuje jejich tachometr, a hlavně aby dodržovali stanovenou 
rychlost. Chceme tím udělat něco pro bezpečnost na českých silnicích,“ uvedl jeden 
z organizátorů Jan Braun. 
 Za organizační poplatek 20 korun si to mohli zájemci vyzkoušet. 
 
Rybářské závody v Dolcích 
 
 Již 8. ročník rybářské soutěže proběhl 21.5. v rekreační oblasti Dolce. Lovu kapra  
se zúčastnilo 108 rybářů – největší úlovek měřil 59 cm. Zvítězil Kamil Falta z Opočna, který 
chytil 41 kaprů o celkové délce 17 metrů a 49 centimetrů. (Akci pořádala místní rybářská 
organizace.) 
 Součástí této tradiční akce byla i Dětská rybářská olympiáda v Dolcích následujícího 
dne 22.5. Soutěžilo se ve třech disciplinách – malí rybáři museli prokázat teoretické i 
praktické znalosti ryb. Ke zkoušce patřilo i nahazování na cíl. Vítězem se stal Tomáš Hynek. 
(Na této akci se podílel i Dům dětí a mládeže Trutnov.) 
 
Sraz majitelů mercedesů 
 

                   
 
 Třetí ročník srazu majitelů vozů Mercedes se uskutečnil 21.5. v 8.30 hod. před firmou 
Bos Auto u Penny marketu. Na programu byla především kontrola tlumičů a světel, jízda 
městem a atraktivní jízda zručnosti. 
 Pořadatelé této akce by chtěli v budoucnu založit v Trutnově svůj Mercedes klub. 
Usiluje o to především Tomáš Dufek, organizátor srazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RNDr. Petr Nečas v Trutnově 
      

                   
 
 O současném politickém dění u nás i ve světě besedoval v malém sále MěÚ 19.5. 
první místopředseda ODS RNDr. Petr Nečas s občany od 16.00 hodin. 
 
Strašidláci 2005 
 

                 
 
 Malé děti v doprovodu rodičů se 21. května vydaly již po desáté hledat v městském 
parku strašidla. Počasí přálo, i zájem byl velký, jak potvrzuje na dva tisíce návštěvníků. 
Dvanáct různých strašidel rozdělených podle stupně nebezpečnosti, třídy, řádu a čeledi, 
opatřil trutnovský Dům kultury za spoluúčasti členů Divadla A. Jiráska Úpice – Jednoty 
divadelních ochotníků. 
 Průvodcem po parku byla mapka se seznamem míst a popisem jednotlivých strašidel 
s klasifikací přítulný, kamarádský, vtíravý, náladový, nebezpečný, zákeřný s označením  
0 až 5. 
 Program uvedla slova letáku: „Vítáme vás na jubilejní desáté výpravě za známými, 
méně známými i téměř vyhynulými strašidláky. Dnešní putování povede otevřenou krajinou, 
upravenou, ale také místy, kde se cestičky a pěšinky ztrácejí v trávě nebo v kamení. 
Náročnost cesty však vynahradí zajímavé bytosti, které jindy a jinde spatřit nemůžete, a také 
kouzelné vyhlídkové pohledy na trutnovské dominanty a krásné okolí.“ 
Představení strašidláků: 
Hnipírko teplomilné (0), drobný strašidlák, jehož srst je směsí peří a střapaté vlny. 
Hádavice ječivé (2) s mnoha zvuky a skřeky. Jsou tři a není záhodno se k nim přibližovat – 
mohl by vám prasknout ušní bubínek. 
Pidižvík neposedný (1). Malý strašidlíček, který chvíli neposedí. 
Zvídálek šustivý (2). Nic neví o nových technologiích a klidně bude rozebírat i váš digitální 
fotoaparát. 
Humous prostopášný (2). K němu se nepřibližovat – je z materiálu zapáchajícího a 
nevábného. Miluje bláto. 



Naříkálek pichuňkový (1). Bytost velmi hlasitá až pištivá. Křičí po celý den. 
Skluzavec stydlivý (0) . roztomilý vodníček. V době sucha vleze i do vaší koupelny. 
Mumiec zlostný (4). Běda každému, kdo by se dotkl – oslepuje. 
Měsíčník nádherný (0). Čisté, dobrotivé a upřímné stvoření. Nemá nepřátele. 
Bouchanec jednoruký (3). Jeho pravá ruka se může až třikrát prodloužit, a to prudce. Nesnáší 
legraci. 
Drapytnice černosrstá (3). Na pohled vás vidí ráda, ale v zápětí přijde zákeřnost. 
Hlavoun pačesatý (2). Zajímavý velkou hlavou se spoustou vlasů. Hrozný frajer.  
Při nesouhlasu se mění v útočného hulváta. 
 
Očkování psů 
 

                 
 
 Povinné očkování psů proti vzteklině (přeočkování v ročním intervalu) proběhlo 
v Trutnově 21. a 28. května. Hradí ho majitel psa – za očkování proti vzteklině 120 Kč,  
za kombinovanou vakcinu 250 Kč. 
 Radniční listy zveřejnily už koncem dubna časový harmonogram očkování  
na 18 vybraných místech Trutnova včetně připojených obcí. Každý pes by měl mít označení 
evidenční známkou, kterou finanční odbor MěÚ majiteli psa vydá. 
 Očkování provádí lékař střediska Veterinář, s.r.o., Trutnov. 
 
Akce Emil 
 
 Studentky SZŠ Trutnov se obětavě 23.5. zapojily do celostátního benefičního projektu 
Emil, který je zaměřen na pomoc hendikepovaným dětem. Za příspěvek byla symbolická 
školní guma s emblémem této akce. 
 
Kruhový objezd u Lidlu 
 

                   
 



 Kruhový objezd na Polské ulici u Lidlu zkrášlil 25. května poprvé zajímavě řešený 
vodotrysk (hodinová obměna podoby stříkání). I celé okolí objezdu působí  květinovou 
výzdobou. 
 
Dny hudby, divadla a výtvarna 

                           
 
 Představení Don Quijote de la Macha předvedlo 26. a 27. května pero žáky 2. stupně 
ZŠ a studentky SŠ v rámci projektu Comenius 2004 – Podpora kultury s prezentací EU 
Divadlo klaunsky Brno v Národním domě. (Didaktická klauniáda.) 
 28. května poté pro veřejnost v městském parku v rámci Dne s hudbou, divadlem  
a výtvarnem. Součástí tohoto programu bylo vystoupení hudební skupiny Divadlo a výstavu 
výtvarných prací obyvatel stacionáře Oranžový dům. 
 
Výstava Jana Skalického (Galerie Lada) 
 

                   
 
 Vernisáž výstavy Obrazy Jana Skalického v Galerii Lada proběhla 26. května. Tvorba 
J. Skalického je na pomezí malířství a sochařského reliéfu a směřuje od reality k abstrakci,  
od viděného k tušenému. Zhmotnělé bizarní představy, které přitahují pozornost diváka, 
navozují pocity odhalovaného tajemství, objevování nových, ve tvarech ukrytých souvislostí  
a smyslů. Zvládnutí olejomalby dává pak prostor vlastnímu osobitému vyjádření. Jeho díla si 
našla cestu do mnoha zemí světa. 
 
Divadla a divadýlka (Eva Jasenská) 
 
 Divadla a divadýlka, výstavu loutek a loutkových divadýlek na chalupu i na zahrádku, 
do pokojíčku i na cesty, zahájil vernisáží 23. května Dům kultury Trutnov. Autorkou výstavy 
od 24. do 29. května je Eva Jasenská. V Trutnově se prezentovala již několikrát. 
 Výstava dává bohatou odpověď na otázky, jaký různý tvar a vzhled mohou mít loutky 
a loutková divadla. Jasenská dává plný průchod své fantazii a použitím mnohdy až 
minimalistických výrazových prostředků otvírá naplno cestu divákům do světa pohádek. 



K vidění jsou divadélka závěsná, skládací (kukátková), kapsářová, v bedně i stínová. Všechny 
loutky mají hravý a těšivý výraz. 
 V rámci výstavy sehrála Eva Jasenská pro dětské diváky krátké loutkové představení. 
„Lipové dřevo mám. Co nemám, je chuť a možná i odvahu udělat z něj klasické loutky. Mám 
pocit, že je jich kolem dost. A pěkných. Více mě láká hrát si s materiálem. Sestavovat dané 
části ze dřeva, tvarovat látku, nechat kousky a zbytečky, až si řeknou, co z nich bude,“ 
vyznává se Eva Jasenská. 
 
Běh Terryho Foxe 
 

                 
 
 Běh Terryho Foxe byl i letos organizační záležitostí především ZŠ V Domcích. 
V Trutnově se běžel 26. května už jeho 9. ročník. Na start před budovou bývalého Okresního 
úřadu Trutnov přišlo více než 800 účastníků, především z řad dětí a mládeže z trutnovských 
škol. Výtěžek této charitativní akce byl určen na podporu výzkumu rakoviny a na prevenci 
onemocnění civilizačními chorobami. 
 „Letos jsme získali více než 17 000 korun. Oproti minulému roku je to nárůst o 6 500 
korun. Takový zájem lidí jsem nečekala a mile mě to překvapilo,“ uvedla hlavní 
organizátorka akce Štěpánka Ortová.  
 Akce Běh Terryho Foxe se zrodila před více než 20 lety v Kanadě a každým rokem se 
koná ve více jak padesáti zemích světa. U nás je organizována od roku 1993 na více než dvou 
stech místech. Výnos je přidělen vybraným českým a moravským výzkumným pracovištím. 
 
Muzejní noc 
Padesát let hasičů 
 
  Den muzeí zpestřilo letos trutnovské muzeum 27. května akcí Noc s hasiči. Program 
od 17.00 hodin byl spojen s výstavou věnovanou výročí 50 let existence trutnovského 
hasičského sboru. Akce potrvá do 22.00 hodin. Hasiči představí na prostranství před muzeem 
moderní protipožární techniku s ukázkou praktického zásahu. 
 V muzeu samém je instalována výstava historických fotografií trutnovských hasičů. 
Navštívilo ji na 150 zájemců. (Muzejní noc by se měla opakovat i v příštím roce.) 
 
 
 
 
 
 
 



Dětský den (Dvoračka) 
            

                   
 
 Dětský den na Dvoračce 28. května proběhl s bohatým programem od 15 hod. 
Zahrnoval různé soutěže o ceny, vystoupení rytířů, jízda na koni, ukázky hasičské techniky, 
leteckou show nad Dvoračkou – ultralehká letadla, ukázky výcviku psů a jiné. Od 10 hodin  
po celý den skákací maxihrad Ducháček. Vstupné zdarma. 
 
Na Bojišti 
 

                
 
 Dům dětí a mládeže připravil 29. května Dětský den Na Bojišti za spoluúčasti a 
podpory řady organizací a institucí. Program mohl uspokojit děti i dospělé. Co všechno 
nabízel? Stavby z písku. Rodeo-jízda na bizonu. Pistolnické soutěže. Westernové tanečnice. 
Jízda na westernovém voze. Indiánská maskérna. Nízké lanové aktivity. Nafukovací 
skluzavka. Elektrické čtyřkolky. Nástěnné malby. Modelování z hlíny. Dinosauři. Rytířské 
souboje. Střelba z luku. Expozice zbraní. Olympijské discipliny. Pyramida. Horolezecká 
stěna. Vyhlídkový vláček. Face a Body patting. Bublinové divadlo. Z pohádky do pohádky. 
Taneční vystoupení. Hudební skupina Superstars. Hudební skupina Instant. Zpěváci J. Pek a 
H. Hamplová. Ukázka Free styl Bike.  
 Stánkový prodej nabízel občerstvení i různé výrobky. 
 
 K přepravě veřejnosti na Bojiště byl zajištěn vyhlídkový vláček, který sloužil jako 
kyvadlová doprava od 13.30 do 15.30 hodin. Jeho trasa vedla z Krakonošova náměstí 
Jihoslovanskou ulicí, ulicí Na Struze směrem k Bojišti. 
 Vyžití tu našla kromě početných dětí i široká rodičovská veřejnost. 
 
Program Start (Regionální hospodářská komora Trutnov) 
 



 Co musí udělat každý, kdo by chtěl začít podnikat, informuje Program Start. V první 
řadě zažádat na živnostenském úřadu o vydání živnostenského oprávnění a nalézt vhodný 
prostor k provozování živnosti, dále se přihlásil na finančním úřadě k podnikatelské registraci. 
A pokud jde o potřebné finanční prostředky? Státní program Start pomáhá řešit bezúročnou 
půjčkou do 500 000 Kč na dobu 6 let bez ručení nemovitostí. Součástí půjčky je vzdělávací 
program, kterého se zájemce zúčastní a kde se seznámí se vším, co se podnikání týká. 
 Odborně poradí v této záležitosti Regionální hospodářská komora v Trutnově – ta také 
připravila potřebný kurz Start koncem května. 
 
Úskalí grantů 
 
 S úskalím grantů seznámil koncem května v Radničních listech Dr. Jiří Vambera, 
který se aktivně podílí na uvedení tohoto způsobu financování do života. Je třeba si uvědomit, 
že ten, kdo peníze poskytuje (EU), chce něčeho dosáhnout. To je přesně popsáno v účelu 
grantu. Kdo chce prostředky dostat, musí se zavázat, že použije peníze přesně a výhradně  
na to, co poskytovatel požaduje. 
 
Otevření Dračí uličky 
 

                   
 
 Slavnostní otevření nově vybudované Dračí uličky se konalo 30. května v 16.00 hod. 
Hlavním řečníkem tu byl profesor gymnázia Jaroslav Dvorský. 
 „Vážení hosté, ctění Trutnovští, slečno drahosochařko, pane drahokameníku, milé 
publikum dračí! Drak je tu. Netřeba však zahalovat město černým suknem, netřeba sepisovat 
obětní pořadník místních dívek a princezen, netřeba se bát, naopak – s důvěrou poodhalme 
svá nitra, odvážně pootočme hlavu, s láskou pootevřme srdce a pozorně naslouchejme sotva 
slyšitelnému přísaku tajemství na podkladě prastarému mýtu, moudré symbolické hlubině 
bezpečnosti v průsečíku s arytmickým pulsem mělčiny naší současnosti, neboť cesta naše 
stále daleká i naše volání posud marné. Ale veskrze dobře, možná nejlíp, nám tak. Nakonec 
sama cesta si vyhlédne poutníka, který ví a přece našlapuje s pokorou. 
 Stojíme na památné půdě – pupečním středobodu města Trutnova, v těsném sousedství 
legendárního a stále vzácně panenského pahorku. Právě odtud první kroky vyměřovaly 
budoucí město. Jako zdravé novorozeně se poprvé právě odtud kdysi ozvalo světu naléhavým 
zvěstujícím křikem. 
 Drak je tu s námi: šupinatý, mnohovrstevnatý jako tradovaný rituál, s vlastní 
ukrutností však již značně rezervovanou, alespoň zdánlivě, domněle pokořený lidskou lstí, 
nikdy nepolapitelný a monstrózně hrdý, vždyť ilustruje proměnu a růst, procesy věčně 
živoucí, jakož i výzvu k nim. Ani kříž s obručí, vytvářející iluzi mřížového prostoru, nemůže 
spoutat nespoutatelné, to se vždy ocitá zkrátka vně. 
 Stojíme na památné trutnovské dračí půdě – řeč symbolů v ní je nám přiděleným 
průvodcem. Porozumíme? 



 Náš dnešní vzácný host, poutník alchymickou krajinou Čech, pan Martin Stejskal 
v závěru své studie Trutnovský drak, připomíná básnický postřeh Rainera Maria Rilka – 
cituji: „Všichni draci našeho života jsou možná princeznami, čekajícími, že nás uvidí krásné a 
odvážné. Všechny hrůzostrašné věci jsou možná jen věcmi bez pomoci, jež očekávají, že je 
podpoříme…“ a sám dodává: „Drak je ze všeho nejdříve v nás. Nuže, milý draku, buď 
požehnáním místa města Trutnova i místo v nás, a navždy jím i zůstaň:“ 
 
 Při příležitosti znovuotevření Dračí uličky připravilo 30. května v 19.00 hodin 
Občanské sdružení Trutnov – město draka v Národním domě hudebně – literární pásmo na 
motivy starých trutnovských pověstí. Vystoupili tu Bc. Luděk Jirásek, Pepa Lábus, Jana 
Trasperová, Jaroslav Dvorský, Radek Doležal a jako host malíř a spisovatel Martin Stejskal. 
(Obraz Dračí uličky v 60. letech vytvořil trutnovský malíř Vladimír Otmar. Vlastní ho dnes 
jednadevadesátiletý občan Josef Macháček, známý turistický průvodce.) 
 
Obnovená Dračí ulička 
 
 Nápaditě provedený památník s drakem, dílo Pavlíny Škávové, zdobí nápisy: 
Monstrum improbum ac saevissimum civitatis Trautenauensis Benedictio es semperque eris! 
 Ty ukrutný a hanebný netvore, jsi požehnáním města Trutnova a na věky jím i 
zůstaneš! 
 Du  wutendes und niederträchtiges Untier, sei der Segen der Stadt Trautenau und 
bleibe es auch fűr ewig! 
 
Slavnost Božího těla 
 

                  
 
 Slavnost Božího těla proběhla v Trutnově 29. května (poprvé po válce). 
 
Euro melanoma day 
 
 Den prevence vzniku melanomu – Euro melanoma day připadl na 30.5. Této akce se 
v Trutnově zúčastnila kožní ambulance MUDr. Ilony Čížkové. 
 
 
 
 
 
 
 



Miroslava Němcová v Trutnově (ODS) 
   

                  
 
 Místopředsedkyně sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová zavítala  
do Trutnova 30.5. Celou hodinu besedovala se studenty gymnázia druhých ročníků. 
Vysvětlila proces vzniku zákonů, jejich schvalování poslaneckou sněmovnou, senátem a 
prezidentem. Hodně otázek se týkalo Evropské unie. „V každí zemi bude mít schvalování 
ústavy i tento rozměr (s odvoláním na její neschválení ve Francii). To je vnitrostátní problém, 
kde si občané jako vyřídí účty se svou vládou. Ať to s Evropskou ústavou souvisí nebo 
nesouvisí. Pravdou je, že ústava je pro občana nečitelná a nemůže ho oslovit,“ uvedla 
Němcová. 
 Této problematice se věnovala následně i beseda v klubu seniorů, který Němcovou 
pozval. Diskutovalo se ale i o kultuře a veškerém dění u nás. 
 Miroslavu Němcovou při její návštěvě v Trutnově provázeli poslanec Jozef Kochan  
a senátor a starosta Trutnova Ivan Adamec. 
 
 I dubnové Radniční listy přinesly nabídku psů z útulku pro opuštěné a zatoulané psy – 
v této době jich je tu patnáct. 
 
Matriční události 
 
 V květnu se v Trutnově narodilo celkem 58 dětí (z toho bylo 18 trutnovských,  
10 chlapců a 8 děvčat). V tomto období zemřelo v Trutnově 27 osob, z toho 13 našich 
spoluobčanů (8 mužů a 5 žen). Uzavřeno bylo 7 sňatků, z toho 2 církevní. 
 Slavnost vítání dětí do života se konala 14.5. Do pamětní knihy města bylo zapsáno  
15 dětí. 
 Slavnost „Stříbrné podvečery,“ určená manželským párům po 25 letech společného 
života se konala ve Staré radnici 26.5. Zúčastnilo se 6 párů. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 32 našich 
spoluobčanů s kytičkou a dárkem. 
 
Nezaměstnanost v květnu 
 
 Nezaměstnanost k 31. květnu vykazovala na okrese celkem 5 369 osob, míra 
nezaměstnanosti 8,71 %. V obvodu Trutnova 3 104 (57,8 %) s 9,39 % mírou nezaměstnanosti. 
Z celkového počtu uchazečů o práci bylo 3 248 (60,5 %) dělníků. Zdravotně postižených 
občanů 988 (18,4 %), žen 2 720 (50,7 %), mužů 2 649 (49,3 %). 
 V květnu se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 530 osob. Do zaměstnání 
nastoupilo 565, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 36, z ostatních důvodů 127 



uchazečů o zaměstnání. Celkový počet evidovaných uchazečů o práci se oproti konci dubna 
snížil o 192, míra nezaměstnanosti z 9 % na 8,7 %. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 615 uchazečům o práci 
(tj. 30,1 % z jejich celkového počtu). Na podporách bylo od počátku roku vyplaceno 33 908 
tis. Kč. 
 Hlášených volných prac. míst bylo 445, z toho 322 pro dělnická povolání.  
Pro zdravotně postižené občany 5. 
 Na veřejně prospěšných pracích na základě dohod úřadu s obcemi a neziskovými 
subjekty bylo umístěno 82 uchazečů. Do rekvalifikace jich bylo zařazeno 87. S příspěvkem 
úřadu práce vzniklo 48 nových prac. míst. 
 V Trutnově samém na 16 705 pracujících činil počet nezaměstnaných 1 501, míra 
nezaměstnanosti 8,98 %. 
 Na okrese celkem na 61 626 aktivně pracujících 5 369 nezaměstnaných (8,71 %). 
 
Nové záhlaví Kulturní nabídky Radničních listů 
 
 Titulní hlavička Kulturní nabídky Radničních listů dostalo novou grafickou podobu. 
Řada postaviček nesymbolizuje frontu na vstupenky, ale je vyjádřením toho, že kulturní a 
společenské dění v našem městě nabízí nejen umělecké zážitky, nové informace, oddech a 
zábavu, ale je především o lidech a pro lidi, o jejich setkávání… (Grafický návrh vytvořila 
Mgr. Tereza Komárková). 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 



Kulturní nabídka na červen 
 
 Jaký kulturní program nabídly Radniční listy na červen? 
1.6. Absolventský koncert. ZUŠ. Sál ZUŠ. 
2.6. Náhled, meditace a jednání. Přednáší Jakub Kadlec. Pořadatel: Buddhismus Diamantové 
cesty. Kulturní klub Na Nivách. 
2.6. Jarní vánek. Pořádá Country club Bonanza. 
3.6. Rock Hearts – Černí jezdci. New End. 
4.6. Trutnovské vinařské slavnosti. Pořádá: Spolek přátel dobrého vína. Národní dům. 
Ochutnávka a prodej. Taneční zábava. 
4.6. Superhiks. New End. 
6.6. Jarní koncert v přírodě. Pořádá: Komorní soubor Collegium Camerale Trutnov. Městský 
park v 19.00 hod. (Za nepřízně počasí přesun na 13.6.) 
8.6.  Recitál sester Kuchovských. Koncert cyklu Komorní večery. Pořádá ZUŠ a občanské 
sdružení Studio. Koncertní síň B. Martinů. 
8.6. Večer swingových evergreenů. Účinkuje H-Kvintet. Vinárna Pod hradem. 
9.6. Wotroci. Country club Bonanza. 
10.-16.6. Dětská scéna 2005. Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů a 34. celostátní 
přehlídka dětského divadla. Pořádá: DK, Nipos-Artama Praha a Sdružení pro tvořivou 
dramatiku ve spolupráci s katedrou DAMU 
11.6. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub filatelistů. Klub důchodců. 
11.6. Promenádní koncert Krakonošky.  Pořádá Krakonoška, DK a Město Trutnov. 
15.6. Žákovské vystoupení. ZUŠ. Sál ZUŠ. 
16.6. Country band Bonanza. Country club Bonanza. 
17.6. Výroční koncert u příležitosti oslav nedožitých 80. narozenin býv. učitelek houslí ZUŠ 
Zdeňka Beneše. Pořádá: Komorní soubor Collegium Camerale Trutnov. KS B. Martinů. 
18.6. Velký kulturní program Pod širým nebem. Country club Bonanza. 
20.6. Koncert Orchestra Iuventatis.. Diriguje Jana Hylská. ZUŠ. Koncertní síň B. Martinů. 
23.6. Country band Bonanza. Country club Bonanza. 
24.6. King Size. New End. 
25.6. Tradiční vzpomínková akce u příležitosti dne 27.6.1866. Klub voj. historie.  
25.6. Taneční zábava pro důchodce. K tanci a poslechu hraje skupina Čtyřlístek. Pořádá: 
Kulturní sdružení OČRNN. Národní dům. 
30.6. Musica antiqua Trutnov. Koncert komorního smyčcového orchestru. Pořádá Město 
Trutnov a DK. Koncertní síň B. Martinů. 
30.6. Country band Bonanza. Country club Bonanza. 
 
Výstavy 
Do 5.6. Josef Műhlberger (1902-1985). Život na hranicích. Muzeum Podkrkonoší. 
Do 15.6. Jan Skalický: Obrazy. Galerie Lada Trutnov. 
Do 17.6. Setkání s akad. sochařem Antonínem Kuldou. Galerie města Trutnova. 
6.-30.6.  Haiku, háječku. Pořádá DK. Kino Vesmír. 
7.-30.6. Pražské jaro v roce 1968. pořádá: Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů 
komunismu ve spolupráci s Institutem Pamieci Narodowej. Stará radnice. 
9.6.-30.9. Zbyněk Šanc: Fotografie. Pořádá: Město Trutnov a Galerie města Trutnova. První 
podlaží MěÚ.  
24.6.-11.9. Čistota půl zdraví. Muzeum Podkrkonoší. 
25.6.-28.8. Hollywood Camp. Galerie města Trutnova. 
 
  



Rekonstrukce silnic a chodníků na Kryblici 
 
 Velmi potřebná rekonstrukce silnic a chodníků na sídlišti Kryblice začala 1. června  
a ukončena má být 30. listopadu. 
 V první etapě budou uzavřeny komunikace Svažitá a Kryblická po Mánesovu ulici. 
Křižovatku ulic Svažitá, Kryblická, Wolkerova a Zahradní město bude podle informací Josefa 
Hýbla z odboru rozvoje města průjezdná po částech. Ulice K Poříčské stráni a Alšova budou 
uzavřeny úplně. Dočasně bude zrušena oboustranná autobusová zastávka u zimního stadionu. 
Městská hromadná doprava povede ulicemi M. Gorkého, J. Wolkera a S. K. Neumanna  
do Čapkovy ulice, kde bude autobusová zastávka. 
 Od září bude pokračovat modernizace v úseku křižovatky ulic Mánesova a U Pramene. 
Objízdná trasa a vstup do Mánesovy ulice půjde přes křižovatku ulic U Pramene a Gorkého, 
dále Bohuslavickou ulicí, zadem za garážemi do Mánesovy ulice, kde budou končit u vyústění 
do křižovatky Kryblická. 
 Rekonstrukce této části Kryblice je rozsáhlá – za 6 měsíců tu bude zřízeno asi 900 
metrů asfaltového povrchu, stovky metrů chodníků ze zámkové dlažby, budou obnoveny 
desítky parkovacích míst, vysázena nová zeleň, vybudováno nové veřejné osvětlení. Dojde  
i k zatrubení Kacířského potoka. 
 Oprava komunikací na Kryblici přijde na 35 milionů korun. Provede ji firma Geosan 
Dopravní stavby ze Zásmuk v rámci dodavatelského úvěru. Město to bude splácet čtyři roky. 
Tento způsob financování zastupitelé města schválili. 
 
Rozšíření činnosti MP v okolních obcích 
 
 Od 1. června budou trutnovští městští strážníci působit i v osmi okolních obcích  
na základě uzavřené smlouvy. Kromě Pece p. Sněžkou, kde už sloužili po dvě zimní sezóny 
budou působit v Černém Dole, v Hostinném, v Janských Lázních, Malé Úpě, v Mladých 
Bukách a ve Svobodě n. Úpou. 
 Starostové těchto obcí očekávají, že se v nich zlepší veřejný pořádek (volný pohyb 
psů, špatné parkování, rušení veřejného pořádku). Půjde především tedy o dodržování všech 
závazných vyhlášek. 
 V roce 1998 měla trutnovská městská policie 16 strážníků, nyní stoupne jejich počet 
už na 36. Obnovena byla funkce pro výkon a službu, kterou bude zastávat Svatopluk Vašák. 
Bude mít na starosti činnost v okolních obcích. 
 
Partnerské vztahy s Poláky (Kepno) 
 
 Výprava z polského města Kepno zavítala do Trutnova 3. června, aby dojednala 
partnerství. Inicioval to především ředitel ZŠ v Gorkého ulici Jiří Paták, jehož škola 
spolupracuje s polskou už čtyři roky. 
 Počítá se s tím, že zástupci Trutnova se rozjedou do Kepna 17. června, kdy v tomto 
městě probíhají letní slavnosti. Dojde-li (na městském zastupitelstvu) k uzavření partnerství, 
stalo by se Kepno už čtvrtým družebním městem v Polsku (spolupráce je už se Swidnicí, 
Střlínem, a Kamennou Gorou). Trutnovským partnerem je i slovenská Senica. 
 Zároveň s návrhem družební smlouvy Kepna bude ZM projednávat i podobný návrh 
s německým Lohfeldenem. Partnerské vztahy by měly umožnit navázání spolupráce i různých 
spolků a institucí. (Příkladem dobrých vztahů je i nedávné setkání seniorů Trutnova, Swidnice 
a Police n.M. 
 Polská delegace z Kepna si prohlédla se zájmem i město a jeho kroniku a fotokroniku. 
 



Galerie Dračí ulička 
 
 Předprázdninový Studentský výtvarný salon je od 3. do 28. června v prvním patře 
gymnázia. Nabízí ho Galerie Dračí ulička s řadou velmi zdařilých fotografií. 
 
Vinařské slavnosti 
 

                   
 
 Na 200 návštěvníků přišlo 4. června do Národního domu, kde se konaly první 
Trutnovské vinařské slavnosti. Pořádal je Spolek přátel dobrého vína. Ochutnávku nabídlo 
deset vinařských společností především z Moravy. Jedním z organizátorů byl Vladimír Jůzl. 
„Ochutnávka potrvá zhruba od 10.00 do 16.00 hodin,  od 20.00 hodin budou slavnosti 
pokračovat taneční zábavou, při které bude hrát skupina Na Ex Band z Hořic.“ Pivo se 
nepodávalo, jen víno a nealkoholické nápoje. 
 „Lidé byli spokojeni, líbila se jim nejen ochutnávka, ale také taneční večer. Byl 
koncipován spíše pro starší generaci. Účastníci říkali, že jim podobné aktivity v Trutnově 
chybějí a přejí si zopakování akce. I my chceme, aby se stala tradicí a věříme, že přání za rok 
vyplníme,“ uvedl Jůzl. 
 Zpestřením akce bylo i neplánované dvacetiminutové vystoupení balkánské kapely 
z Makedonie (předtím koncertovali v New Endu). 
 
Okupace v srpnu 1968 (výstava) 
 

                   
 
 Dokumentární fotografie a panely z okupace vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 
nabízí výstava Pražské jaro 1968 ve Staré radnici. 
 Jde o putovní výstavu, kterou připravil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu. Přináší řadu dosud neznámých obrazových a písemných materiálů ve dvou 
částech. Tu první tvoří 32 panelů, zapůjčených polským partnerem (ukazuje i postoje prostých 
Poláků k okupaci). Druhou část mapují obrazové dokumenty o vývoji invaze. Výstavu 



obohacují kromě fotodokumentace z Trutnova na třech panelech i filmové záběry, promítané 
návštěvníkům.  Padesát exponátů zapůjčil na výstavu trutnovský archiv. 
 Vernisáže výstavy se zúčastnili kromě starosty města a senátora Mgr. Ivana Adamce, 
místostarostů Ing. Hany Horynové a Mgr. Tomáše Hendrycha pplk. Mgr. Jiří Jance, zástupce 
ředitele Úřadu a Mgr. Daniel Povolný. S krátkým projevem vystoupil starosta Trutnova. 
Slavnostní akt zahájení výstavy moderovala Ing. Veronika Vášová, vedoucí odd. MěÚ  
pro styk s veřejností. 
 Panely výstavy „Pražské jaro. Polsko a Československo v roce 1968“ zapůjčil polský 
partner Institut Pamieci Narodowej.  
 
Klub zdraví 
 
 Klub zdraví Trutnov pokračoval 6.6. v řadě setkání se zájemci o zdravý životní styl 
v budově CASD v ulici M. Majerové. Téma: těstoviny. Možnost změření tlaku. Ochutnávky. 
 
Výstava na MěÚ 
 

                  
 
 Vernisáž k zahájení výstavy Ing. Zbyňka Šance „Krajina ve fotografii“ proběhla 8.6. 
ve výstavním prostoru v budově MěÚ. Potrvá až do 30. září. 
 Expozice nabízí kolekci barevných snímků. Vedou nás především do krajiny 
podkrkonoší a Adršpašských skal. Vyznačují se osobitým stylem autora, vhodným výběrem 
témat a zdařilým technickým zvládnutím. Upoutá jistě i náhodné návštěvníky MěÚ.  
 
Klub seniorů 
 

                   
 
 Hosty schůze KS 8.6. byli ředitel Střední průmyslové školy v Trutnově Vladislav 
Sauer, dále úspěšní sportovci mistři ČR v bowlingu smíšených dvojic Dagmar Šimková a 
Richard Hakl. Setkání v KS zpestřily svým vystoupením děti z mateřské školy v Žižkově 
ulici. 



 
Recitál sester Kuchovských 
 

                                               
                     
 Poslední předprázdninový koncert cyklu „Komorní večery“ se konal 8.6. v Koncertní 
síni B. Martinů. Recitál sester Kuchovských, Hany a Evy (housle a klavír) zahrnoval skladby 
J. S. Bacha, L. van Beethovena, A. Dvořáka, B. Smetany a A. Šmitkeho – Svita. 
 
Příprava oslav návratu gen. Gablenze do Trutnova 
 
 Už od jara probíhají v Trutnově přípravy oslav 100. výročí převezení ostatků generála 
Gablenze do Trutnova. Akci zajišťuje město za organizační podpory Klubu vojenské historie 
a Domu kultury. „Jde o velkou reprezentační akci s účastí vybraných historických jednotek 
z tuzemska i zahraničí, doplněná pozvanými hosty, potomky generála Gablenze a vojáků, 
kteří v Trutnově a okolí od bitvy 1866 odpočívají,“ informuje na internetových stránkách 
města Veronika Svobodová, vedoucí oddělení pro styk s veřejností. Účast potvrdilo již  
přes 300 členů historických uniformovaných jednotek z ČR, Německa a Rakouska. 
 
 Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na zlepšení vzhledu 
Krakonošova náměstí, především jeho podloubí, vypsalo město začátkem června. 
 
Klub železničních modelářů – vzpomínková akce na Gablenze 
 
V polovině června poprvé představili členové trutnovského Klubu železničních modelářů 
modely Janské kaple, rozhledny na vrchu Šibeník – Gablenzův památník a smutečního 
vagónu, který přivezl v září 1905 ostatky generála z Curychu do Trutnova, v informačním 
centru Staré radnice. 
 KŽM připravil tyto exponáty po dohodě s Klubem vojenské historie. Modely vytvořil 
mladý Václav Grossmann (Janskou kapli a Gablenzův památník), model vagónu, ve kterém 
byla rakev s generálovými ostatky převezena, vytvořil modelář Lukáš Košťál. Jako obvykle 
byl v pozadí této akce Jiří Beran, zasloužilý člen KŽM. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dětská scéna 2005 
         

                    
 
 Dětský festival dětského divadla a recitace Dětská scéna s účastí šesti set mladých 
umělců, vedoucích souborů a lektorů se uskutečnil už pošesté v Trutnově ve dnech  
10.-16. června. Akci pořádá osvědčeně Dům kultury, Národní informační a poradenské 
středisko. Artama Praha a Sdružení pro tvořivou gramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné 
dramatiky DAMU Praha. 
 Očekává se na 80 dětských sólových recitátorů, kteří byli vybráni odbornými porotami 
v krajských postupových kolech. Z krajských kol přišly na přehlídku i dětské soubory 
s nejzajímavějšími divadelními, loutkovými a recitačními inscenacemi. Kromě těchto 
vystoupení proběhnou vzdělávací semináře pro vedoucí dětských kolektivů pod vedením 
odborných lektorů z ČR i ze zahraničí (jeden lektor až z Ugandy). Součástí bohatého 
programu Dětské scény jsou i tradiční dílny pro děti, diskusní kluby, besedy a doplňkový 
program. 
 Dopolední bloky vystoupení mohou shlédnout trutnovské školy a veřejnost. 
K dispozici pro různé akce jsou aula a učebny SZŠ (recitace), kino Vesmír (divadelní 
soubory), dále Národní dům, Divadýlko ZUŠ, malý sál MěÚ a Kulturní klub Na Nivách 
(diskuse, semináře). 
 
 Programovou brožuru Dětské scény 2005 připravil především Dům kultury. Zahrnuje 
seznamy lektorského sboru, přehled seminářů Dětské scény a jejich lektorů, členů redakce 
Deníku Dětské scény, místa, kde se poskytují informace nejen o vystoupení souborů, ale  
i o  souběžném dění v Trutnově ve dnech Dětské scény (výstavy, hudba, relaxace – krytý 
bazén), tipy na procházku po stopách války 1866 i na výlety do okolí Trutnova. 
 Podstatnou část informační brožury jsou podrobné programy Dětské scény Kdy? Kde? 
Co? V jednotlivých dnech, dále jmenovitý seznam účastníků ve třech kategoriích (II., III.  
a IV.) a přehled provedených inscenací. 
 
 Dětská scéna by nebyla možná bez spolupráce: DM SOU (zajištění ubytování  
pro recitátory), Gymnázium v Trutnově (organizační pomoc studentek – pečovatelek souborů, 
za poskytnutí prostor pro ubytování seminaristů), SLŠ (poskytnutí prostor pro vystoupení  
a další program Celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů a za zajištění ubytování jejích 
účastníků), SOŠP (za poskytnutí prostor pro ubytování souborů), ZŠ v Gorkého ulici  
(za zajištění stravování souborů a poskytnutí prostor pro dětskou dílnu a ubytování souborů), 
ZŠ ul. Komenského (za půjčení počítačového vybavení pro redakci deníku DS), ZŠ R. Frimla 
(zajištění stravování a poskytnutí prostor pro ubytování souborů), ZUŠ (za poskytnutí prostor 
pro dětské dílny, ubytování a vystoupení souborů). 
 



 Deník DS přinášel účastníkům především rozhovory s lektory, dotazníky účastníků 
přehlídky a recenze, přepisy odborných diskusí, fotografie a upoutávky na představení. Také 
opisy textových předloh vybraných divadelních her. Redakci tvoří čtyři pracovníci. Informace 
o Dětské scéně přinášejí i internetové stránky http://www.drama.cz/ds.  
 Některé zajímavé údaje o Dětské scéně jedné z hlavních organizátorek, ředitelky DK 
Ziny Rýgrové, zveřejnily Krkonošské noviny. 
 Bude to prakticky shodné jako v předešlých letech. Princip organizace je v podstatě 
stejný. Tvář přehlídky se mění podle toho, jaké soubory tu budou. Účastníků se předpokládá 
kolem 600 plus diváci.  Loni byla účast asi 1 500 lidí. 
 Dětská scéna jako celostátní festival už není soutěžní. Je to v podstatě prezentace toho, 
co v naší zemi vzniká na poli dětského divadla a v sólové recitaci. 
 Jde tu spíše o to, aby se účastníci navzájem viděli, aby mohli zjistit, že existují 
zajímavé formy nebo zpracování textu do divadelní podoby. Porota tady není klasickou 
porotou, ale spíše poradním lektorským sborem. A ten tu není proto, aby kritizoval, ale spíše 
radil vedoucím souborů. Také děti mají svůj vlastní diskusní klub, samy se snaží hodnotit, co 
je dobré a co špatné. Jde vlastně o to, naučit se na hotových inscenacích, co se dá dělat dobře 
a co špatně. Stejně to platí pro recitátory. Rozdíl je pouze v tom, že tam lektoři mluví přímo 
s dětmi. 
 Jak se dostala Dětská scéna do Trutnova? Před lety mě oslovila společně s pořadateli 
přehlídky Naďa Gregarová z Hradce Králové. Já slíbila, že to zkusíme. Dopadlo to dobře, 
letošní scéna bude v Trutnově už šestou. Za ty roky jsme se hodně naučili. V prvním roce to 
pro nás byla šílená dřina, spousta maličkostí a hledání těch správných cest. Teď už víme, co a 
jak. Umíme se vystříhat určitých chyb. A taky známe účastníky. Některé divadelní soubory 
přijíždějí na dětskou scénu pravidelně. Rozpočet festivalu je asi 600 000 korun. (Významně 
pomáhají sponzoři, a to nejen z Trutnova.) 
 
Osnado 
 
 Dopravní společnost Osnado změnila od 12.6. také odjezdy dálkových autobusů  
na linkách z Trutnova a zpět – odjíždějí vždy v celou hodinu nebo v půl. „Myslíme, že  
pro cestující bude lépe zapamatovatelné, když autobusy do dvanácté hodiny z Trutnova  
do Prahy odjedou vždy v celou hodinu a odpoledne vždy v půl,“ uvádí dispečer autobusové 
dopravy Pavel Mertlík.  
 Regionální dopravy se změny jízdních řádů skoro nedotkly – pouze minutové posuny. 
 
Den řemesel 
 
 S ukázkami tradičních rukodělných technik se při Dni řemesel mohli seznámit 
návštěvníci Muzea Podkrkonoší. „Zájem o výrobky řemeslníků stoupá. Máme v expozicích 
předměty z různých období a tam chceme příchozím ukázat, jak tradice pokračuje,“ uvedla 
ředitelka muzea Milada Ryšánková. 
 Návštěvníky zaujalo např. pletení ošatek, ukázky krajkářství, výrobky z cínu. 
 Na 24. června připravuje trutnovské muzeum novou výstavu, nazvanou Čistota půl 
zdraví. 
 
Jednání starostů v Patrii 
 
 Dvouhodinová pracovní schůzka starostů měst a obcí trutnovského okresu a radních 
Hradeckého kraje se konala 14.6. v trutnovském hotelu Patria. „Hovořilo se například o 
zákonu o střetu zájmů. Podrobně v něm mluvil senátor Ivan Adamec. Besedovalo se i o stavu 

http://www.drama.cz/ds


silnic a zdravotnictví. Mnoho dotazů se týkalo pochopitelně rovněž financování,“ informovala 
mluvčí KÚ Zuzana Kuchařová. 
 
Rekonstrukce Lomní ulice 
 

                   
 
 V polovině února byla dokončena rekonstrukce komunikace a chodníků v Lomní ulici 
v úseku od železničního přejezdu po ulici Sokolovská. Byla provedena recyklace podkladních 
vrstev vozovky – zpevnění přidáním cementu, nové živičné kryty, výměna podkladů a krytů 
chodníků a rekonstrukce uličních vpustí. Provedena byla i výměna stožárů veřejného 
osvětlení a části jeho kabeláže. 
 Těmito úpravami získala komunikace parametry těžkého zatížení. Náklady na tuto 
rekonstrukci činily 5,35 mil. Kč. Po celou dobu rekonstrukce byla komunikace uzavřena. 
 
Městská knihovna (čestní čtenáři z MŠ) 
 
 Nezvyklá akce proběhla 15.6. v městské knihovně, kde byly děti z Mateřské školy 
v Novodvorské ulici pasovány na čestné čtenáře knihovny – udělením diplomu, symbolického 
klíčku a pasování mečem. Z řady z nich budou jistě opravdoví čtenáři. Klíček bude 
vzpomínkou na dobu, kdy návštěvou knihovny se otevřel přístup ke knize.) 
  
3. hospodářská výstava (Hospodářská komora) 
 
 Přihlášky zájemců o účast na 3. hospodářské výstavě v Texlenu Zelená louka bylo 
možné podávat Hospodářské komoře Trutnov do 15. června. 
 Účast firem a podnikatelů z oblasti regionu byla už na předchozích výstavách 
neobvyklá – 84 vystavovatelů. Vysoká byla i návštěvnost – v roce 2003 3 000, v roce 2004 už 
4 000. 
 Výstava, na níž se mohou firmy zviditelňovat, je přitažlivá  i pro malé firmy – je 
nákladově únosná. Návštěvníci i vystavovatelé sem přicházejí i ze sousedního Polska. 
Výstava je zároveň i prodejní. Letos se mají zúčastnit výstavy i podnikatelé z Ukrajiny. 
 I pro letošní výstavu se připravuje zajímavý doprovodný program. Proběhne tzv. 
Polský den, setkání s hejtmanem a s představiteli kraje, se zástupci banky, se zahraničními 
hosty. Zábavná část doprovodného programu zahrnuje řadu vystoupení živé hudby, skupiny 
historického šermu, divadla v přírodě a dalších akcí. 
 
 
 
 



Vlna solidarity – ukradený spec. kočárek 
 
 Opravdová solidarita řady občanů se projevila v případě ukradení speciálního kočárku 
pro zdravotně postiženou Elišku Modzgovou v Trutnově, která se po mozkové obrně špatně 
pohybuje. 
 Po zveřejnění jejího příběhu 17.6. v Radničních listech volali četní lidé s nabídkou 
pomoci z Prahy, z Náchodska, z Moravy, z dalších míst. 
 Speciální kočárek se liší od běžných polohovatelnou podložkou pro nohy. Má i boční 
výztuhy na zpevnění páteře. Celková konstrukce je vyšší i jeho hmotnost (20 kg). Cena 
takového kočárku je 25 000 Kč. 
 
Pivofest 2005 
 

                   
 
 Trutnovský Pivofest 2005 na Krakonošově náměstí 18.6. se vydařil i díky krásnému 
slunečnému počasí. Na dva tisíce návštěvníků přilákalo nejen sedm druhů piv, ale i pestrý 
hudebně zábavný program. 
 Svátek piva začal v pravé poledne řadou soutěží – pivofestovým pětibojem a dalšími 
pivními soutěžemi. Lákala i tombola – losové výhry nabízely dovolenou nebo skok padákem. 
Velkým lákadlem pro návštěvníky bylo vystoupení Banjo Bandu Ivana Mládka a vyprávění 
Milana Pitkina.  
 Už s předstihem se hlasovalo na internetových stránkách Trutnova, které kapely by 
návštěvníci chtěli slyšet. Z 1 550 účastníků hlasování se 42 % vyslovilo pro Ivana Mládka 
s Milanem Pitkinem, Lenkou Plačkovou a Ivo Pešákem. Na druhém místě skončila česká 
kapela The Beatles revival, která dovedně napodobuje legendární hudební skupinu. Nechyběl 
ani trutnovský Benjaming band s nejmladším bubeníkem. 
 Součástí programu bylo i lezení na umělou horolezeckou stěnu, pití piva na čas – 
vítězné družstvo mělo sebou i ženu. 
 Hlavním pořadatelem trutnovského Pivofestu bylo sdružení podnikatelů Sabate 
copany, které by rádo učinilo z této akce tradici. 
 
Country club Bonanza 
 
 Country club Bonanza připravil 19.6. v rámci jedenáctých oslav výročí svého založení 
velký koncert s vystoupením kapely Castelans, Silmaril, Maruščiny jahody. V programu 
vystoupilo i divadlo  Řešeto a děti z MŠ Žižkova ulice. 
 
 
 
 



Výstava v MPT „Čistota půl zdraví“ 

                  
 
 Výstavu „Čistota půl zdraví“ o hygieně našich předků zahájilo Muzeum Podkrkonoší 
v Trutnově 23.6. v 17 hodin. Výstava potrvá po celou dobu turistické sezóny až do 11. září. 
 Návštěvníci mohou zhlédnout stará hygienická vybavení, zařízení a různé pomůcky 
z období od 18. do poloviny 20 století z depozitářů trutnovského muzea. Expozici zajímavě 
kromě informačních textů doplňují staré typy praček, žehliček a dalších předmětů 
souvisejících s očistou v domácnostech i osobní. 
 
Hollywood Camp (GMT) 
 

                   
 
 Výstavu děl pěti mladých výtvarníků pod názvem Hollywood Camp připravila Galerie 
města Trutnova od 24. června. Své práce tu prezentují Michal Kindernay, Luděk Joska, 
Geoffrey Böhmen Sikorski, Jindřich M. Pavlíček a Jaroslav Schejbal. 
 Výstava se hodně odlišuje od stávající dramaturgie galerie. Představuje nezvyklý 
experiment – živým současným přístupem k výtvarné práci prezentovaným skupinou tvůrců 
z Hradce Králové. Tady se už řadu let soustřeďují kolem výtvarníka Milana Langera. 
 Michal Kindernay se zabývá fotografií a experimentálním filmem. Je představitelem 
mladé generace pracující s digitálními technologiemi. Jindřich Pavlíček jako své výhradní 
médium k tvorbě užívá počítač. Představuje se sérií velkoformátových tisků. U Luďka Josky 
se setkáváme s přímočarou až agresivní malbou ovlivněnou jeho předchozími zkušenostmi 
s grafitti a s instalacemi zpracovávajícími podvědomě, mnohdy na první pohled nečitelné 
lidské vlastnosti, které určují vztahy ve společnosti. 
 Jaroslav Schejbal dospěl ve své konceptuálně laděné malbě a kresbě k jisté fázi 
konečnosti, a proto sáhl po novém médiu a své příběhy plné znaků a odkazů tiskne do sérií 
počítačových grafik. G. F. Sikorski vystavuje obrazy skrytých příběhů formálně zpracované 
meditativní i expresivní formou. 
 Výstavu zahájila úvodním slovem Martina Vítková a zajímavou performancí Petra 
Vyšohlída a Milana Langera. 
 



Literární klub – soutěž Trutnovský drak 
 
 Koncem června vyhlásil trutnovský Literární klub I. ročník literární soutěže pro mladé 
literáty s cílem: Prostřednictvím autorské tvorby aktivovat zájem o svět literatury. Téma 
soutěže je volné, zvlášť oceněny budou příspěvky s dračím námětem. Soutěžící budou 
rozděleni do čtyř věkových kategorií: I. žáci 1.-5. třídy ZŠ, II. žáci 6.-9. tř. ZŠ, III. studenti 
SŠ. Uzávěrka soutěže je 31.8. Slavnostní vyhodnocení soutěže spojené s autorským čtením 
proběhne 27.10. v GMT. Nejlepší práce budou odměněny částkou 300 – 500 Kč a 
publikováním. 
 
Tradiční vzpomínka na 27.6.1866 
 

                 
 
 Klub vojenské historie Trutnov a Historická jednotka c.k. pěšího pluku č. 1 připravily 
na 25. června už tradiční vzpomínku u příležitosti výročí bitvy u Trutnova 27. června 1866. 
 Dopoledne si účastníci prohlédnou stálou expozici války 1866 v trutnovském muzeu. 
V 10 hodin bude akce pokračovat koncertem Krakonošsky na náměstí, kde v 11 hodin 
nastoupí uniformované jednotky. Po projevu a čestných salvách dojde k natírání pamětní 
desky v dlažbě jihozápadního cípu náměstí – černou barvou na znamení smutku odvlečení 
trutnovských rukojmí do Hlohova. Vojenské jednotky se poté přesunou na Šibeník – Gablenz, 
kde proběhne pietní akt u památníku generála Gablenze a u Janské kaple na Janském vrchu. 
Obě památky budou přístupné od 13 hodin. Vzpomínková mše svatá je připravena  
na 15. hodinu. 
 Pietní oslavy budou mít pokračování 26. června, kdy se od 13.15 hodin střetnou  
mezi Starým Rokytníkem a Rubínovicemi rakouská a pruská vojska. Další akcí bude 
vzpomínkový pochod trutnovským bojištěm, který připravují Vojensko-historický muzejní 
spolek s KVH a Klubem českých turistů v Bohuslavicích. 
 Pochod vyrazí v 8 hodin z Krakonošova náměstí – jeho trasa měří 14 km. „Z Trutnova 
se půjde ve skupinkách pod vedením členů Vojensko-historického muzejního v dobových 
uniformách. Ti lidem cestou podají odborný výklad o průchozích místech, kde v roce 1866 
zuřily krvavé boje mezi rakouskou a pruskou armádou. Kromě návštěvy hrobů a pomníků 
padlých vojáků čeká účastníky pochodu ještě překvapení,“ slíbil jeden z organizátorů a členů 
muzejního spolku Vladimír Vít. 
 Prusko-rakouská válka je významnou součástí historie Trutnova a okolí. V bitvě 27.6. 
zvítězili pod vedením gen. Gablenze vojáci X. rakouského armádního sboru. Bylo to jediné 
rakouské vítězství v celé válce, ale draze zaplacené – Rakušané přišli o 4 787 vojáků, Prusové 
jen o 1 338. Bitvu připomíná i tématická nauční stezka začínající na Krakonošově náměstí. 
 Při zahájení oslav i letos promluvil starosta města a senátor Ivan Adamec. 
 
 



Dny opevnění (Debrné) 
 
 Akce Dnů opevnění na Trutnovsku proběhla 26.6. otevřením pěchotního srubu T-S 61 
„Hranice,“ který je na vrcholu kopce mezi Libčí a Debrným. 
 Pěchotního srubu se na podzim 202 ujala skupinka nadšenců ze Dvora Králové.  
Při rekonstrukci byl vybourán zazděný vchod a střílna pro lehký kulomet a osazeny mřížové 
dveře. Vyčištěna byla i střelecká místnost pro minomet. 
 Srub byl postaven koncem července 1938 a palbou hlavních zbraní měl krýt údolí pod 
nimi. Palebná síla byla posílena o 9 cm minomet v týlovém patře srubu pod pravou střeleckou 
místností. K obraně bezprostředního okolí měly sloužit čtyři lehké kulomety a dva pancéřové 
zvony pro lehké kulomety (ty nebyly už osazeny). Srub měl mít ještě pozorovací zvon. Kolem 
srubu také nebyly provedeny terénní úpravy a nebyla provedena šachta, která by bránila 
záplavě při jarním tání. Před pravými střílnami je dodnes patrný výkop pro odvodňovací 
rouru. 
 Klub vojenské historie Debrné se snaží zrekonstruovat celý objekt do podoby srubu 
před vyhlášením mobilizace 1938 a upravit interiér pro umístění expozic. 
 
Klub seniorů 29.6. 
 
 Klub seniorů pozval 29.6. na svou schůzi vedoucí pracovnice trutnovských 
mateřských škol – ředitelkou MŠ je J. Kubečková, která svých 9 spolupracovnic osobně 
představila a zhodnotila jejich práci. To neopomněl ani vedoucí odboru MěÚ PaedDr. Karel 
Rouha. Beseda navazovala na předcházející prohlídku seniorů v zařízeních MŠ. Poděkování 
za práci předáním diplomu a květin vyslovil pracovnicím MŠ i předseda KS Miroslav Šafařík. 
 „Při prohlídkách všech MŠ v Trutnově jsme se přesvědčili, v jakých krásných 
prostředích děti žijí a jak je o ně vzorně postaráno. Děkujeme Vám za Vaši obětavou práci a 
náš velký dík vyřiďte i celému Vašemu kolektivu. Činím tak jménem trutnovských občanů a 
rádi bychom tím dokázali, jak moc si Vaší práce vážíme. I do budoucna přejeme Vám všem 
v mateřské školce mnoho úspěchů ve Vaší výchově těch nejmenších trutnovských občánků. 
Jsme na Vás hrdi,“ uvádí Šafařík. 
 
Občanská poradna 
 
 O nových formách sociálních služeb informoval v KS Dr. Jaroš, vedoucí Občanské 
poradny v Trutnově. Jeho úřadovna je v budově bývalého okresního úřadu ve 2. patře. 
Poradna pomáhá bezplatně řešit problémy s bytem, rodinné a spotřebitelské záležitosti. 
 
Klub seniorů (EU Oldřich Vlasák) 
 
 Na besedu 30. června s tématem „Jak to vidí…“ si pozval Klub seniorů poslance 
Evropského parlamentu a předsedu Svazu města a obcí ČR Oldřicha Vlasáka. Diskutovalo se 
především o Evropské unii, o její ústavě. Opomenuty ale nezůstaly ani problémy trutnovské 
komunální politiky. „Poslancova účast nám skýtá záruku, že se jako jedni z prvých dozvíme 
pravdivé podrobnost o posledním dění v Bruselu,“ uvedl předseda KS Miroslav Šafařík. 
 
 
 
 
 



Mateřská škola 
 
 
 Také Mateřská škola Trutnov se obrátila na rodiče s nabídkou ještě několika volných 
míst a se sliby příjemného prostředí a výborného kolektivu zaměstnanců, snadnou dostupností 
z centra i od MHD, individuální péče, možnosti umístění dětí do tříd podle přání rodičů, 
výuky angličtiny, předplaveckého výcviku, zdravého prostředí (zvlhčovače a čističky 
vzduchu) a velké zahrady. 
 
Musica antiqua 
 
 Na 30.6. připravil Komorní smyčcový soubor Musica Antiqua Trutnov v Koncertní 
síni B. Martinů pod vedením Fr. Klazara koncert se skladbami J. Kř. Vaňhala,  
G. P. Telemana, F. I. A. Tůmy, A. Dvořáka, G. B. Martiniho, F. Schuberta a J. A. Bendy. 
 
Matriční události v červnu a červenci 
 
 V červnu se v Trutnově narodilo 33 dětí, z toho 19 trutnovských (13 chlapců 
 a 6 děvčat). V tomto období zemřelo v Trutnově 23 osob, z toho 9 našich spoluobčanů  
(4 muži a 5 žen). Sňatků bylo uzavřeno 31, z toho 2 církevní. Při životních jubileích bylo 
navštíveno 28 spoluobčanů. 
 V červenci se v Trutnově narodilo 59 dětí, z toho bylo 18 trutnovských (10 chlapců  
a 8 děvčat). Zemřelo 37 osob, z toho 17 spoluobčanů (10 mužů a 7 žen). Sňatků bylo 
uzavřeno 29. Při životních jubileích bylo navštíveno 23 spoluobčanů. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Trh práce v okrese byl v červnu ve srovnání s květnem skoro beze změny. Bez práce 
bylo v červnu 5 350 osob s mírou nezaměstnanosti 8,68 %. Proti květnu bylo bez místa  
o 19 lidí méně. Jako uchazeči o zaměstnání se evidovalo 505 občanů. Do zaměstnání 
nastoupilo 390 uchazečů, z evidence bylo vyřazeno 135 lidí. 
 Nejčastěji jsou v okrese bez práce dělníci, kteří tvoří na 62 % nezaměstnaných 
v registru úřadu práce. Volných míst bylo v červnu hlášeno 473. A většina právě pro dělnické 
profese (342 tj. 72 %). 
 V dalších měsících se statistika nezaměstnanosti patrně zhorší přílivem absolventů SŠ 
a VŠ. 

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 639 uchazečům  
o práci, tj. 30,6 % z jejich celkového počtu. Od počátku roku vyplaceno 40 636 tis. Kč. 
V Trutnově samém připadlo na 16 705 ekon. aktivních obyvatel 21 501 lidí bez práce 

(8,99 %). 
 

 
  
 
 
  
 



Kulturní nabídka Radničních listů 
 
 Na červenec nabídly už v červnovém čísle Radniční listy kulturní program 
následujících akcí: 
1.7. Jarní vánek. Country club Bonanza. 
1. a 2.7. Brána Krkonoš. Rockový festival. Pořadatel: Skupina Brillien. Peklo u Trutnova. 
8.7. Promenádní koncert Krakonošky. Pořadatelé tradiční – Trutnov, DK, Krakonoška. 
Krakonošovo náměstí v 15.30 hodin. 
23.7. Country band Bonanza. Oslava 10 let činnosti. Country club Bonanza. 
1.7. Radek Drahný: Poetické Krkonoše. Výstava fotografií. DK. Foyer kina Vesmír.  
V červenci pokračují výstavy „Hollywood camp“ a „Čistota půl zdraví.“ 
 
Galerie města Trutnova 
 
 Co připravuje Galerie města Trutnova na 2. pololetí 2005: 
Po výstavě Milana Langra „Hollywood“ (od 24.6. do 28.8.) následuje výstava obrazů Josefa 
Wagnera, dála společná výstava zahraničních autorů z Německa, Rakouska, Anglie a České 
republiky s názvem Společná Evropa. Poslední letošní výstavou budou obrazy Fr. Tůmy. 
 
Přemístění knihovny v HSM 
 
 Od 1.7. je pobočka knihovny v horním Starém Městě v nových prostorách – přemístila 
se ze ZŠ Mládežnická do přízemí domu v Horské ulici vedle lékárny. 
 
Radek Drahný: Poetické Krkonoše (výstava v kině Vesmír) 
 
 K výstavě fotografií Radka Drahného v kině Vesmír od 1.7. do 10.8. Má označení 
Poetické Krkonoše. „Rád hledám v přírodě motivy, které nejsou na první pohled vidět. 
Krkonoše jsou naše nejznámější hory. Lidé k nám jezdí mnohdy i desítky let a často si myslí, 
že je už nic nemůže překvapit. Rád svými fotografiemi lidem dokazuji, že i ten, kdo zná 
Krkonoše velmi důvěrně, v nich může najít něco nového. Moje fotografie jsou pouze o jiném 
úhlu pohledu. Dávám jimi možnost podívat se na hory mýma očima,“ uvádí Radek Drahný. 
 Při focení používá autor, který je původem z Pardubic a několik let již žije 
v Krkonoších, klasický fotoaparát a film. 
 
 Od 1.7. hraje letní kino PKS Bojiště každý pátek po setmění. 
 
 Deštivé a teplé počasí přeje houbařům – začínají růst, ve velkém především letní 
druhy. Pokud neudeří sucho, porostou po celý měsíc. 
 
Rockový festival skupiny Brilien 
 
 Rockový festival Brána Krkonoš aneb 10 let skupiny Brilien proběhl ve dnech  
1.-2. července v autokempu Peklo u Trutnova. V první části festivalu (v červenci, druhá má 
být po prázdninách) vystoupilo na dvacet rockových kapel různých hudebních žánrů od 
poprocku po heavy metal. Program festivalu zahrnoval i vystoupení skupiny historického 
šermu Durabo. Pivo v 1. den festivalu se mělo čepovat zdarma od 17 do 18 hodin. Pro 
dopravu z Trutnova byl připraven mikrobus. 



 Konání rockového festivalu trutnovské skupiny Brilien by nebylo možné bez podpory 
sponzorů. Manažerem skupiny je Olda Marel.  
 
Festival Obscene Extréme 
 
 Extrémní a obscénní muzika přitáhla o druhém červencovém víkendu do Trutnova  
na tři tisíce posluchačů, především z řad mladých. Počasí (déšť) sice nepřálo sedmému 
festivalu Obscene Extréme, ale akce se i tak vydařila. Účinkovalo 45 kapel z patnácti různých 
zemí světa. 
 Festival proběhl celkem klidně bez většího zásahu policie (22 přestupků proti 
veřejnému pořádku potrestáno blokovou pokutou). Festival se konal v areálu přírodního 
kulturního střediska Bojiště. 
 
Požár odstaveného vagonu 
 
 Odpoledne 13. července došlo v areálu trutnovského nádražního depa pod viaduktem  
u Šestidomí k požáru odstaveného železničního vagónu. Zasahovali profesionální hasiči i 
dobrovolní hasiči z Horního Starého Města a z Mladých Buků – celkem asi 30. Požár 
poškodil také vagón na vedlejší koleji a střechu blízké skladové budovy. Zraněn při požáru 
nikdo nebyl. Také příčina ohně nebyla zatím bezpečně určena – může jít o nedbalost, ale i 
úmyslné jednání neznámého pachatele. 
 
Kamerový systém (problémy) 
 
 I když se kamerový systém Městské policie v Trutnově v zásadě osvědčuje, někteří 
majitelé domů, na nichž je kamera umístěna, se staví proti a požadují od města úhradu 
v měsíčním nájmu. Týká se to např. vlastníků bytových jednotek Rozmarýnová 444 - 445. 
Radnice s tím nemůže souhlasit, vždyť jde vlastně o veřejnou službu občanům. Požadovaný 
nájem činí měsíčně 1 000 Kč. Zmíněný radar údajně prý sleduje bezpečnostní situaci mimo 
objekt – jen parkoviště před Kauflandem a kruhovou křižovatku. 
 V Trutnově jsou jinak kamery umístěny bezproblémově i na domech soukromých 
majitelů. 
 
Vydávání pasů 
 
 Letní sezóna, doba dovolených v zahraničí, se promítla i do činnosti městského úřadu 
větším náporem žadatelů o vydání platného cestovního dokladu. Situace se tu však při 
pětidenním provozu zvládá prakticky bez front. 
 Získání pasu je možné jednak přímo na MěÚ (problémy způsobují staré, málo čitelné 
nebo z úhlu focené snímky), jednak je možnost vydat pas na matrice obecních úřadů. 
 Občané také žádají nový pas zbytečně. „S platným cestovním dokladem se dá cestovat 
bez problémů. Pokud máte pas na deset let, tak deset let platí a nemění na tom nic ani fakt, že 
se vydávají nové pasy v jiné podobě. Na hranicích problémy mít nebudete,“ informuje 
vedoucí odboru cestovních dokladů Jiří Henych.  
 Od příštího roku se budou vyrábět cestovní doklady s více ochrannými prvky. Pasy 
budou obsahovat otisky prstů a digitálně snímanou fotografii obličejové části, která bude 
v pasu vytištěna. 
 
 



Rozruch kolem stěhování Romů z Horalu 
 
 Větší pozornost způsobilo v Trutnově stěhování Romů z hotelu Horal, jehož soukromý 
majitel se rozhodl ukončit nájemní smlouvu s pěti rodinami. 
 Podle námitek Romů se jejich situace v Horalu už půl roku zhoršuje. Majitel ubytovny 
jim prý zvyšuje platby za služby, ale o větší pořádek se nestará. Při vystěhování Romů 
požádal o asistenci MP – do té doby trutnovská radnice o tomto problému nevěděla. 
 Na místě romský koordinátor Luboš Panny zjistil, že vystěhování neprobíhá 
pravděpodobně podle právních předpisů. To tvrdí i předseda romského sdružení Jekhetano 
Emil Gorol. 
 V této situaci poskytl MěÚ Romům základní právní pomoc sepsáním společného 
návrhu na předběžná opatření pro soud, jak uvedl vedoucí správního odboru Jiří Ratajík. Proto 
také mohly rodiny na ubytovně zůstat. 
 „Jsem rád, že se nám podařilo dohodnout splátkový kalendář. Nesouhlasíme ale s výší 
poplatků, které jsou lidem účtovány. Oni tam platí 150 Kč měsíčně za svoz odpadu, já bydlím 
jinde a platím 450 Kč ročně. Nevěříme provozovatelům ani výpočty cen vody. Až se 
dohodneme na poplatcích, bude vše v pořádku,“ uvedl Gorol. S tím ale nesouhlasí správce 
ubytovny Karel Šoul. „Tam, kde jsou měřiče vody, vypočítáváme ceny podle naměřené 
spotřeby. Částka za teplou vodu je podle výpočtů, které nám doporučil ČEZ. Vše je, jak má 
být.“ 
 Hrozbu vystěhování pro dluh na nájemném 4 rodin (nejvyšší částka činila 6 000 Kč) 
ukončila vzájemná dohoda o hrazení dluhu podle splátkového kalendáře. 
 „V současné době (19.7.) je situace klidná. Včera Romové, kteří dlužili za nájem, 
dostali od majitele dopisy, které obsahovaly společná ujednání a postup splácení dluhů. 
Splátkový kalendář si dlužníci určili sami, každý podle svých možností. Nikdo jim neříkal, 
kolik mají splácet. Zároveň Romové do dohody prosadili, že pokud někdo z nich úmluvu 
poruší, mohou být okamžitě vystěhováni,“ uvedl Luboš Panny. 
 S uvedeným řešením vyslovil uspokojení i krajský romský koordinátor František 
Kolář, který bude stav na ubytovně nadále sledovat. Ke kompromisu došlo i v otázce poplatků 
za služby – zvýší se jen o 50, nikoliv o 100 %. 
 
Romská problematika 
 
 Romský koordinátor Luboš Panny, jehož hlavní náplní práce je poradit lidem, kteří 
jeho provoz vyhledají v záležitostech sociálních dávek, hledání bydlení apod., se vyjádřil 
k romské problematice koncem července v Krkonošských novinách. 
 „Jako město pomáháme těm, kdož naši pomoc chtějí. Zároveň ale dohlížíme na to, aby 
peníze, které od úřadu práce či našeho úřadu žadatelé dostanou, nebyly zneužity.“ 
 A jak Tomy více zapojit do společnosti? „Tady je největší problém v nastavení 
systému. Pokud vím, žádná právní norma je nenutí, aby sociální dávky, které pobírají, spojili 
např. s několika hodinami práce měsíčně. Všichni si zvykli, že pracovat nemusí a peníze 
stejně dostanou. Je potřeba, alespoň u části této společnosti vytvořit pracovní návyky.“ 
 „Za některé Romy se můžeme osobně u zaměstnavatele i zaručit,“ uvádí Panny. 
 A jak by se dala řešit nezaměstnanost Romů? Místo „lití“ peněz do sociálních dávek 
by se např. na úrovni okresů mohla vytvořit agentura, která by pro ně sháněla práci u institucí, 
které vlastní stát. Tato instituce by spolupracovala s úřady práce a sociálními odbory 
městských úřadů.“ 
 
 
 



Dálnice D 11 
 
 Jaká je situace ve stavbě dálnice D 11? Názory, že by měla skončit u Jaroměře, odkud 
by na česko-polské hranice pokračovala jako rychlostní komunikace, se nelíbí Sdružení pro 
výstavbu dálnice D 11 – A 3. „Dálnice nemůže skončit někde v kukuřici, musí se propojit  
na dálniční síť v Polsku a napojit východní trhy,“ zdůrazňuje trutnovský starosta a senátor 
Ivan Adamec, podle něhož by přivedení dálnice až na česko-polské hranice pomohlo zlepšit 
předpoklady pro příchod investorů do Trutnova i dalších měst. 
 
Infineon 
 
 Současná situace ve firmě Infineon Technologies nepotvrzuje obavy z propouštění. 
V únoru zaměstnával Infineon, výrobce elektronických systémů, ještě na 700 lidí, nyní v létě 
jich má kolem 550. Obavy, že by podnik masově propouštěl, vyvrací ředitel trutnovského 
závodu Ambros Wascher: „Práce lidem zůstane, zřejmě se pouze změní výrobní jednotka. 
Nyxní se pro trutnovskou továrnu hledá nová výroba. 
 Do konce roku (přes jisté potíže s menším počtem objednávek) však firma žádné další 
personální změny nechystá. Počítá s tím, že nová výroba (s novým majitelem závodu) bude 
stejně jako Infineon využívat vysoké kvality místních pracovníků a přitom relativně nízkých 
nákladů. 
 
Léto konečně? 
 
 Teplo léta se pravděpodobně v polovině července projeví a znásobí. Pochvalovat si to 
budou prodejci zmrzliny a chladných nápojů, především ale provozovatelé koupališť. 
 
Motosraz v Pekle 
 

                   
 
 Čtvrtý ročník motopárty přilákal 16.7. do Pekla u Trutnova na 150 motorkářů. 
Nechyběly světově proslulé značky Harley Davidson, BMW, Suzuki a jiné. Trutnovský 
motosraz, i když se nezúčastní nadmíra motorkářů, patří k nejoblíbenějším v ČR. Jezdí jich 
sem méně, ale mají pohodlí, kamarádství, muziku. 
 Sobotní program (17.7.) poznamenala pekelná jízda z Trutnova přes Dvůr Králové, 
Hostinné a Rudník. Odvážlivci předvedli skoky s motocyklem přes přistavená auta. Upoutaly 
i různé soutěže, např. hod deset kilogramů těžkým pístem, koulení sudů. Nechyběla soutěž 
Miss mokré tričko, koncerty rockových kapel, tetovací studio, služby kadeřnické a 
kosmetické. 
 
 



Cirkus Sultán 
 
 Pravý profesionální Berouskův cirkus Sultán hostoval v Trutnově v prostoru  
u marketingu Plusu ve dnech 16.-19. července. Návštěvníkům (pro děti zdarma) nabídl  
na 40 exotických zvířat, motorkářskou show-Erik, exkluzivního mluvícího koně, světové 
drezúry medvědů a opic, stádo divokých opic, předvádějících jízdu na nejmenších ponících. 
V cirkusu, který hostoval i v Japonsku a USA, vystupují i akrobaté, artisté a žongléři světové 
úrovně. 
 
Houby rostou 
 
 
 I v Trutnově se v červenci dočkali houbaři. Na 180 hřibů a 30 křemenáčů našla 19.7. 
Marie Gondeková z Horního Starého Města v lesích okolo Pekla. I když neprocházeli  
se synem tímto lesem jako první – šlo před nimi už několik houbařů, nasbírali velikou úrodu. 
(Svědčí o tom i hřib nalezený koncem měsíce o váze 1,4 kg u Starého Rokytníku.) 
 
Most k životu (nezaměstnanost žen) 
 
 Záměry projektu ČSŽ v Trutnově „Podpora nezaměstnaných žen směřující ke zvýšení 
jejich zaměstnanosti“ byly představeny na tiskové konferenci 21.7. v rekvalifikačním 
středisku Most k životu v Trutnově. Projekt je spolufinancován EU a státním rozpočtem ČR. 
 Na tento projekt obdržel ČSŽ 132 tisíc euro, které byly rozděleny do pěti krajů. 
 
Povinné účtenky (?) 
 
 Nařízení vydávat účtenky při nákupu zboží nad 50 Kč vyvolalo mezi prodejci (ale i 
mezi zákazníky) rozporuplné reakce. Zdržuje to a zákazníci účtenky většinou nechtějí. 
Hranice pro povinné vydávání účtenek je rovněž velmi nízká. 
 Zákon, který bude pravděpodobně změněn, se nijak nedotknul většiny vietnamských 
prodejců, kteří paragony nevydávají. 
 
 I když většina trutnovských SŠ má pro příští školní rok už naplněné první třídy, nějaká 
volná místa mí ještě Střední odborné učiliště na Volanovské, Střední zdravotnická škola  
a Soukromá střední odborná škola podnikatelská v Trutnově. Místo je i na SLŠ. 
 
Klub seniorů 
 
 Na programu KS 27.7. byla beseda s Karlem Drábkem, manažerem Pivovarské 
restaurace. Hovořilo se i o Centru Evelina, které v Trutnově vzniklo při pobočce hradeckého 
Zdravotního ústavu. 
 
K úmrtí Pavla Dostála 
 
 K odchodu ministra kultury Pavla Dostála poslanec Robin Bönisch v Krkonošských 
novinách poznamenal: „Velmi jsem oceňoval jeho pracovní elán i zásadové postoje. Co si ale 
v souvislosti s Pavlem Dostálem budu asi už navždy vybavovat jako první, byly jeho vtípky, 
které doprovázely snad každé jednání, které se mnou nebo s jiným kolegou vedl. I když jsme 
se setkávali jen pracovně, je těžké si připustit, že už se po prázdninách nepotkáme. Politika 



teď bude pěkná nuda.“ (Taková obava v českých politických poměrech však není vůbec 
pravděpodobná.) 
 
Mateřské školy 
 
 I když je doba prázdnin a dovolených mateřské školky nezůstávají zavřeny. Někteří 
rodiče je potřebují. V Trutnově jich je v současné době z deseti otevřeno šest. Například  
do MŠ v ulici Tkalcovská docházejí děti asi dvaceti rodičů (během roku sem chodí 75 dětí). 
V MŠ V Domcích a v ulici Benešově také po dvaceti dětech. Počet dětí přirozeně kolísá podle 
dovolené rodičů. 
 
Rybaření 
 
 V červencovém IV. juniorském mistrovství světa v muškaření v jihočeském 
Rožmberku vybojoval sedmnáctiletý rybář Roman Jörka z Bohuslavic zlato v soutěži družstev 
a čtvrté místo v závodě jednotlivců. V individuálním závodě vylovil 76 ryb o délce asi 22 m. 
Od stupňů vítězů ho dělila jediná ryba. 
 Na závody trénuje pravidelně čtyřikrát v týdnu – až 20 hodin. Nejčastěji chodí lovit  
na Úpu – záměrně si vybírá ty nejhorší řeky, aby byl co nejlépe na závod připravený. A jeho 
cíl? Chtěl by vyhrát zlatou medaili na seniorském mistrovství světa. 
 
Výstava o ochotnickém divadle v Trutnově 
 
 Dům kultury připravuje výstavu o divadelní činnosti v Trutnově v říjnu. Uplyne 105 
let od doby, kdy byl slavnostně otevřen Národní dům jako středisko české menšiny (asi jednu 
desetinu z 15 000 obyvatel Trutnova) v převážně německém městě. Poslední říjnový týden 
proběhne řada pořadů, zaměřených k tomuto jubileu. Ochotnické divadlo v Trutnově je 
s Národním domem v letech 1900 podnes nějakým způsobem spojeno. 
 Vedení DK se proto obrátilo v Radničních listech na všechny, kteří se na divadelní 
činnosti v Trutnově podíleli, na pamětníky. Pokud mají nějakou dokumentaci z uvedeného 
období, žádá DK o její zapůjčení. Jde o fotografie, plakáty, programy, kroniky, novinové 
články a jiné. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Situace nezaměstnaných v trutnovském okrese se v červenci  zhoršila. Jejich celkový 
počet se zvýšil o 242. Činil 5 592, míra nezaměstnanosti 9,07 %. 
 Jaké byly příčiny podle sdělení úřadu práce? Ukončení pracovních smluv v Infineonu 
(75), dále vlna absolventů (zatím hlášeno 50), menší úspěšnost v zapojení nezaměstnaných  
do trhu práce. Zhoršily se podmínky pro jejich uplatnění. „Poptávka po pracovní síle je 
stabilizovaná, změnilo se spíše profesní spojení, složení těch, kteří přibyli do registru.  
Pro některé je těžší najít novou práci,“ uvádí ředitel ÚP Zdeněk Šmíd. 
 Mezi uchazeči o práci převládají dělníci (3 343, 59,8 % z nich). Občané se změněnou 
pracovní schopností bylo 1 016 (18,2 %), žen 2 960 (52,9 %) a 2 632 mužů (47,1 %). 
 
 
 
 
 



80 let Zd. Trnky 
            

                    
 
 Gratulační koncert proběhl v Koncertní síni B. Martinů 30. července  
k 80. narozeninám profesora Zdeňka Trnky. Skoro celý život zasvětil muzice, především 
skladatelské činnosti. Jeho skladby – je stále zdařile činný – zazněly i při této příležitosti  
a měly v publiku velmi kladný ohlas. 
 
  

 
 



Kulturní nabídka na srpen 
 
 Z kulturní nabídky Radničních listů na srpen si připomeňme: 
13.8. Velký folkový rachot. Country club Bonanza. 
19.-21.8. Open Air Music Festival. Pořadatel: Geronimo Aggency. 
26.8. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí. Pořadatel: Městská dechová 
hudba Krakonoška, Dům kultury Trutnov a město Trutnov. 
27.8. Zábava s Dvoračkou. Prázdninové odpoledne pro děti od 15 hodin. Prázdninový večer 
pro dospěláky od 20 hodin. Pořadatel: Hostinec Dvoračka. 
28.8. Malý a velký železný pes. Soutěž – triatlon. Pořádá Hafoland – psí salon a DK. Dolce 
 
Výstavy: 
Do 10.8. Radek Drahný: Poetické Krkonoše. DK. Kino Vesmír. 
Do 28.8. Hollywood camp. Galerie města Trutnova. 
Do 11.9. Čistota půl zdraví. Výstava o hygieně našich předků. Muzeum Podkrkonoší. 
Do 30.9. Ing. Zbyněk Šanc: Krajina ve fotografii. Pořádá město Trutnov ve své galerii. 
19.-21.8. Svět květin. Po osmadvacáté pořádá ZO ČZS H. St. Město v prostoru školy a hřiště. 
 
Most k životu 
 
 Rekvalifikační centrum v Trutnově Most k životu se stalo příjemcem grantu v rámci 
Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a nabízí zájemcům bezplatné zaučení v řadě 
oborů. 
 Toto zařízení poskytuje mj. azylové ubytování pro matky s dětmi v krizi a 
psychosociální bezplatné poradenství, rekvalifikační kurzy účetnictví, podnikatelské 
minimum, mzdové účetnictví a personalistika a obsluha PC. 
 
Autošťouch 2005 
 
 Netradiční automobilové závody Autošťouch 2005 jsou připraveny na 5.8. v prostoru 
proti elektrárně v Poříčí, kdy začnou technické prohlídky vozidel a první rozjížďky. Večer 
vyplní diskotéka, projekce a zhodnocení úvodního dne. Sobotní rozjížďky začínají 6.8.  
v 9 hodin. Tento den zpestří kromě kvalifikačních bojů pestrý program (pornohvězda 
z Trutnova Robert Rosenberg, taneční skupina T-Bass, koncerty několika kapel). Na nedělním 
programu jsou dopolední čtvrtfinálové jízdy a polední Golem show obřích automobilů, 
odpoledne finálové jízdy. 
 
Problematika vojenských bunkrů 
 
 O situaci v záležitosti prodeje vojenských bunkrů informovaly začátkem srpna 
Krkonošské noviny. Zájem koupit je a památkově upravit mají Kluby vojenské historie. 
Problémem je cena, jak uvádí jednatel KVH Poustka Roman Kubánek, který se společně 
s kolegy obětavě stará o pevnostní objekt v Petřkovicích. Mělo by to být se zřetelem k tomu, 
že zájemcem je nezisková organizace, ze strany armády za symbolickou cenu. 
 Občanskému sdružení Stachelberg, které se stará o stejnojmennou pevnost na Babí, se 
nelíbí, kdyby se bunkry prodávaly za komerční cenu. Členové KVH družstva Fortis se starají 
obětavě a bezplatně již několik let o tuto pevnost, zpřístupňují její podzemí, zřídili zde  
i muzeum. 
 



Klub železničních modelářů 
 
 Trutnovský klub železničních modelářů v Trutnově, který na podzim oslaví 35 let 
svého trvání, se každoročně prezentuje řadou zajímavých výstav i v cizině. Nezůstává však  
u vystavovatelské činnosti. Členové KŽM odjíždějí za hranice pomáhat i jinak.  
Např. při svém šestidenním pobytu v německém Glossenu pomáhali i při opravách a údržbě 
kolejového tělesa tamější historické polní dráhy. Neopominul to ani německý tisk Ostscharzer 
Allgemeine. 
 Nápad s touto pomocí, jak uvádí představitel a hybná duše KŽM Beran, není dnešní. 
Vznikl už před pěti lety, kdy byli Trutnovští na návštěvě u lipských modelářů a přijali pozvání 
do Glossenu, aby tady pomohli přestavět patnáct metrů dlouhý úsek kolejiště. 
 Zmíněné jubileum svého trvání připomene KŽM trutnovské veřejnosti mezinárodní 
výstavou modelů a kolejišť začátkem prosince. 
 
Za nové divadlo v Trutnově 
 
 Návrh na nové trutnovské divadlo nabízí postupně už konkrétní rysy. Jmenováním 
zvláštní komise, kterou tvoří starosta, radní, architekti a divadelní odborníci učinilo město 
další závažný krok pro vybudování moderního kulturního centra. 
 Odvážně navržená zcela netradiční skleněná budova, jejíž stavba se odhaduje  
na 300 milionů korun v prostoru bývalého autobusového nádraží, by bylo nejen chloubou, ale 
i potřebou Trutnova. 
 Navržená komise je patnáctičlenná a jejím úkolem je stanovit podmínky soutěže  
na dodavatele projektu pro stavební povolení. Projekt by měl být vypracován ještě v tomto 
volebním období. 
 K vlastní stavbě by mohlo (po splnění základních, především finančních podmínek) 
asi v roce 2007. Vybrané místo je velmi vhodně umístěno v novém středu města v blízkosti 
autobusového a vlakového nádraží. 
 Zasklený projekt kulturního centra – část obvodového pláště bude ze skleněných 
panelů, upoutá už sám o sobě návštěvníky i kolemjdoucí. Vnitřní prostory jsou členěné do 
čtyř podlaží. Hlavní část je v přízemí – ta dává možnost vytvořit tři typy zařízení – kukátkové 
divadlo s 370 místy, arénu pro 670 diváků a kongresový sál. Koncerty umožní návštěvu asi 
800 posluchačů. V podzemí objektu bude na 80 parkovacích míst. 
 
Obnova Krakonošova náměstí 
 
 Vzhled Trutnova v prostoru náměstí plánuje zlepšit radnice renovací podloubí  
a výměnou dlažby chodníků. Další vylepšení má přinést i malba podloubí a úprava veřejného 
osvětlení. Nákladné to jistě bude. 
 „V současné době zjišťujeme, o jaký objem peněz půjde. Prostě co všechno taková 
akce bude obnášet. Necháváme si to momentálně zpracovat. Sice už dnes existují studie  
na celkovou rekonstrukci Krakonošova náměstí, to ale momentálně není na pořadu dne. 
Myslím, že náměstí není v takovém stavu, že by se muselo nutně opravit celé. Ale v některých 
částech je to náměstí opravdu špatné,“ uvádí starosta Adamec. 
 Při obnově náměstí bude nutná i domluva s majiteli domů. „Myslím, že my tu akci 
budeme muset celou připravit. Až se dozvíme, o čem ta akce bude, pak teprve se bude 
rozhodovat, jakým způsobem hledat s vlastníky domů společnou řeč. Účelem je dát náměstí 
do kupy takovým způsobem, aby to bylo přijatelné pro město i pro soukromé vlastníky 
domů.“ 



 Zda-li je obnova náměstí významnou prioritou ve srovnání s ostatními záměry města 
(rekonstrukce sportovního stadionu, výstavba divadla), starosta uvedl: „Jednoznačně na 
takovou otázku nelze odpovědět. Bude to závislé také na objemu peněz a od zmíněných 
dohod. Každé město se snaží vylepšit své centrum. Určitě to bude významná priorita 
z hlediska turistického ruchu.“ 
 
Nabídka pozemků na sídlišti Zelená louka 
 
 Město pokračuje i v hledání investora, který by využil volné pozemky uvnitř 
největšího trutnovského sídliště Zelená louka. 
 O plochu mezi Horskou a Pampeliškovou ulicí u Kauflandu měla už firma Olympia 
Investment. „Záměr Olympie neprošel naší komisí pro výstavbu a rozvoj. Společnost 
nesplnila podmínky potřebného rozsahu zeleně a počtu parkovacích míst. Tím pádem jsme 
soutěž na pronájem pozemků s následnou koupí zrušili a vypisujeme ji znovu,“ uvedl starosta 
Adamec. 
 Na uvedeném sídlišti bydlí více než osm tisíc lidí. Nové služby a servis v této lokalitě 
zhodnotí ceny nemovitostí na sídlišti. 
 Radnice přímo neurčuje, jaké obchody by měly na Zelené louce vzniknout. Nechce 
pozemky zastavět stůj co stůj. „Platí, že chceme obchody, služby nebo to, co by mohlo 
místním občanům vyhovovat. Bylo by samozřejmě ideální, kdyby tam bylo třeba multikino, 
nebo jiné služby, které v této dané lokalitě nejsou. Ale to musí být především zájmem 
soukromého investora. My vybereme to, co bude splňovat stanovené parametry. A na nich 
trváme,“ zdůrazňuje starosta Trutnova. 
 V podmínkách radnice je, aby investor stavbu zkolaudoval do konce roku 2008. Do té 
doby by měl platit městu za pozemky o rozloze asi 18 000 m2 nájem. Teprve po kolaudaci 
umožní město prodat tyto pozemky za dohodnutou cenu. Minimální částku k jednání město 
předpokládá ve výši asi 9 milionů korun. 
 Obyvatelé sídliště nejsou zásadně proti. Různí se jen v otázce obchodů a služeb  
a počtu parkovací míst a garáží. 
 
Velký folkový rachot – Country club Bonanza 
 
 Velký folkový rachot proběhl 13. srpna na prostranství před Country clubem Bonanza. 
Tento hudební festival probíhá letos již podeváté. Kromě Jarního vánku se tu představila  
i pražská skupina Krivohlavý s irským rockem a Holland band. (První ročníky tohoto 
hudebního festivalu se konaly v Orlických horách.) 
 
Sto čtyřicet Trabantů Trutnovem 
 

                  



 Součástí čtvrtého ročníku Trabi show v Jívce byla pompézní jízda majitelů  Trabantů 
Trutnovem. Jelo jich na sto čtyřicet z Čech, Slovenska, Německa a Polska. Společnou 
zastávku měly na Bojišti. I když jsou to automobily mnohými opovrhované a vtipy 
zlehčované, těší se stále oblibě pro svou jednoduchou údržbu. A jsou i rychlé – dokáží jet až 
200 km za hodinu. 
 
Sochařské symposium 
 

                                
 
 Sochařské symposium v Trutnově bylo ve dnech od 18. do 28. srpna první akcí tohoto 
druhu. Konalo se s podporou města Trutnova, Střední lesnické školy a Lesů a parků 
v Trutnově v areálu SLŠ. Ta také poskytla sochařům vhodný materiál (topolové dřevo)  
a motorové pily. 
 Mezi účastníky, absolventy pražských vysokých škol AVU a UMPRUM nechyběla 
Trutnovu známá Paulina Škavová, autorka draka v Dračí uličce. Účastníci symposia pracovali 
bez nároků na honorář. Vytvořená díla zůstanou Trutnovu a budou po odborné konzultaci 
umístěna v areálu městského parku. Zpříjemní už beztak vděčnou procházku parkem, 
založeným v roce 1890. 
 Snahou této dvoutýdenní akce bylo podle vyjádření Pauliny Škavové přiblížit 
návštěvníkům parku roli současného umění ve volném prostranství, představit funkci sochy  
a architektury. Smysl hledání a tvoření je v konfrontaci s konkrétním místem v parku, kde 
budou hotové sochy a objekty umístěny. Tvůrčí proces je individuální interpretací každého 
umělce. Dřevo, tento přirozený živý materiál, je prostředníkem v dialogu mezi sochařem a 
krajinou. Definicí tohoto vztahu je vzájemný vliv umění na člověka a jeho vliv na dotváření 
profilu krajiny. 
 Účastníkům symposia poskytla potřebné zázemí pro jejich práci SLŠ. 
 
Studené léto 
 
 Letošní léto je hodně atypické. Chladné počasí v srpnu hodně neobvyklé nutí začít 
s vytápěním především v sociálních zařízeních – v nemocnici, v dětských domovech  
a v domovech důchodců. Samozřejmě i v domácnostech s dětmi. 
 Platí to i o trutnovské oblastní nemocnici, která topí od 11. srpna. Má vlastní kotelnu  
a využívá odpadní teplo. 
 Koupaliště přirozeně už zejí prázdnotou. „Naši zaměstnanci pomáhají s úklidem  



a přípravou nové sezóny v krytém bazénu, případně si vybírají dovolenou. Externisté jsou 
doma, mají pohotovost na telefonu,“ informuje Tomáš Břeň z trutnovské TJ Loko, která 
městské koupaliště provozuje. 
 Krytý bazén by se měl 16.8. už napouštět – přístupný pro veřejnost bude 1. září. Do té 
doby má být v provozu letní koupaliště, kde se teplota přihřívané vody pohybuje kolem 230 C. 
Podle počasí se rýsuje několik řešení. Při zlepšení týdenní prodloužení sezóny letního 
koupaliště, při zhoršení předčasné otevření krytého bazénu. 
 
Oprava komunikací na Kryblici vázne 
 
 Rekonstrukce komunikací na Kryblici se oproti očekávání zpomaluje. Měla to být 
rychle provedená stavba (za 5 měsíců) do září, při níž měla firma Geosan Dopravní stavby  
ze Zásmuk zrekonstruovat na Kryblici úsek 900 metrů. Rekonstrukce tří ulic měla být 
provedena do zimy. Město žádost firmy o prodloužení termínu dokončení odmítlo. Dokončit 
se podaří asi jen úsek od krytého bazénu v ulici Svažitá a Kryblická až po křižovatku 
v Mánesově ulici. 
 
Kurz počítačové gramotnosti 
 
 Také v Trutnově probíhá v ZŠ V Domcích kurzu počítačové gramotnosti, pořádaný 
Ministerstvem informatiky a školicího střediska. Zájemci zaplatí jen 100 korun, další náklady 
hradí stát. V základních lekcích se zájemci seznámí s běžnými počítačovými úkony včetně 
práce s textovým editorem MS Word a internetem. 
 Všichni účastníci dostanou tištěnou příručku, výukové CD a certifikát o absolvování 
kurzu. 
 
Likvidace elektrospotřebičů 
 
 Od září vstoupí v platnost povinnost prodejců elektrospotřebičů odebrat zpětně  
od zákazníků staré zařízení hned když si zakoupí nové. O cenu za likvidaci se cena výrobku 
zvýší. U lednice to má být 420 Kč. Zatím dávali občané Trutnova do svěrného dvora 
elektrošrot zdarma. 
 Co k tomu trutnovská místostarostka Hana Horynová? Zatím ještě nevyšla prováděcí 
vyhláška o tom, jak tento problém konkrétně řešit. „Domníváme se, že výrobci se spojí 
s námi, tedy s městem nebo s firmou, která pro nás zajišťuje likvidaci odpadů, a budeme to 
společně řešit. 
 Může nastat několik alternativ. Například my odpad z naší sběrny budeme vozit 
pověřenému správci výrobce a ten ho bude likvidovat. Nebo si výrobce najde nás a bude nám 
hradit adekvátní část nákladů.“ 
 Nový systém recyklace má podle ekologů výrazně omezit černých skládek. „Ráda 
bych tomu věřila. Jenže lidi mají zdarma sběrný dvůr, přesto pořád likvidujeme vyhozené 
sporáky a lednice. Nelitují takové věci dovézt do lesa, místo aby je dali do sběrného dvora. 
Ten město vybudovalo nákladem 3,5 milionu korun. 
 
„Svět květin“ 19.-21.8. 
 
 Na tradiční výstavu (už po osmadvacáté) Svět květin trutnovských zahrádkářů H. St. 
Město přišlo letos na deset tisíc návštěvníků. Počasí přálo. 
 Odborná porota neměla snadnou práci při vybírání exponátů pro výstavu a pro jejich 
vyhodnocení.  



 Mezi nejúspěšnější v expozici mečíků byl pěstitel Vladimír Dubský ze Svobodné Vsi 
u Štěku – mečík Superlativ. Nejhezčí expozici mečíků přivezl do Trutnova Jiří Jaroš z Nové 
Paky, nejlepší bonsaje Jiří Trousil z Pardubic. V expozici jiřin se vyznamenal občan Polska 
Stanislav Lipien, který do Trutnova zajíždí se svými výpěstky již několik let a je uznávaným 
pěstitelem i v Polsku. V Trutnově se reprezentoval druhem Pokusnič z japonských semen. 
 Výstava proběhla i letos v prostorách zvláštní školy v H. St. Městě – i letos jí  
za propůjčení předali zahrádkáři dvacet tisíc korun. 
 Návštěva výstavy však obohacovala návštěvníky nejen květinovými exponáty, ale i 
možností nákupu, expozicemi kaktusů a pokojových květin, nabídkou prostředků proti 
zahradním škůdcům (hryzci, krtci). Stranou nezůstali chovatelé okrasného ptactva, rybáři 
s rabími specialitami, včelaři se skleněným úlem a včelařskými produkty, řemeslníci 
s rukodělnými výrobky. 
 V průběhu výstavy se uskutečnily i přednášky s poradou známého léčitele Pavla Váni 
o účinnosti léčivých bylinek na lidský organismus. 
 Pobyt na výstavě zpříjemňovalo bohaté občerstvení a kulturní program. 
 
Open Air Music Festival 
 
 Letošní ročník hudebního festivalu Open Air Music Festival je věnován stoupencům 
dobrovolné skromnosti a života v úctě k horám, lesům a řekám. Koná se již poosmnácté  
ve dnech 16.-21. srpna. Festival začíná ale už o den dříve, kdy je vstup do areálu zdarma – 
zahrají tu už kapely Post-it a Zpraku. Hrát se v tento bude jen na vedlejších scénách. Hlavní 
program začne 19. srpna v poledne vystoupením orchestru The Boom Beatles Revival. 
 K festivalu se vyjádřil v Krkonošských novinách PhDr. Vladimír Volf. „Mám-li 
napsat pár řádků k tomuto festivalu, není to pro mě úplně lehké, neboť jsem svého času, 
někdy na začátku 90. let, byl proti jeho živelnému konání. Ale časy se mění a už mi vcelku 
nevadí. Vedou mne k tomu následující proměny, tedy ve faktech: Jde o řádně povolenou a 
dlouho připravovanou akci (tou byla i po roce 1989), při níž pořadatelé spolupracují se 
správními i pořádkovými orgány. Výrazně se zlepšila hygienická stránka, zásobování, 
pořadatelská a lékařská služba, zmenšila se hlučnost, přibylo interních aktivit uvnitř areálu.  
A tak se nám festival pozitivně proměnil, a to bez újmy na hudebních produkcích. Je nesporně 
originální akcí, kterou patrně nelze vměstnat do nějakých škatulek, ostatně o to nikdo ani 
neusiluje. Přináší ekonomický prospěch našim podnikatelům, naše město se tím výrazně 
zviditelňuje. A tak mi snad vadí už jen nepořádek v jeho proběhu (brzy po skončení však 
úklidové čety rychle zapracují) a údajné požívání lehkých drog. Tedy, protože jde o zcela 
legální akci, na rozdíl od nedávné Mlýnice, vítám akci samotnou i tisíce mladých lidí v našem 
městě. Jako vysokoškolskému pedagogovi mi jde o to, aby jejich vystupování bylo slušné,  
i když jistě nevázané. Naši spoluobčané asi nebudou všichni spokojeni. Pokud však nebude 
ničen jejich majetek a nebudou nadměrně obtěžováni, zvládnou to. Obě strany by si měly 
uložit jistou míru tolerance. Neměla by jim chybět noblesa, vlastnost v našem národě patrně 
vymírající. Tak jí, přátelé, pomozme znovu na svět.“ 
 
 V Trutnově se na festivalu očekává účast deseti tisíc lidí. Třicetitisícové město se tak  
o třetinu zvětší. Česká policie a městští strážníci přijali zvláštní opatření pro zajištění 
veřejného pořádku – dostanou posily z jiných útvarů východočeské policie. V centru Trutnova 
budou zajišťovat bezpečnost především městští strážníci, ve festivalovém areálu najatá 
soukromá bezpečnostní agentura. Česká policie bude monitorovat situaci na příjezdech  
do Trutnova hlavně ve směru na Hradec Králové. Hlavní brána areálu a předpokládaná 
koncentrace návštěvníků se čeká právě z této strany. 



 „Na silnici omezíme rychlost na třicet kilometrů v hodině a vyznačíme zákaz zastavení 
mimo vyhrazená parkoviště. Vyzýváme proto řidiče ke zvýšení opatrnosti při vjezdu a 
výjezdu z města,“ uvedl policejní mluvčí Petr Kopecký. 
 Městská policie ve zvýšeném počtu se zaměří na hlídání především v centru Trutnova 
směrem na Pražskou. „Pro dohled nad děním ve městě používáme hlavně bezpečnostní 
kamery. Jsme dohodnuti s Technickými službami, aby se mohl případně rychle odklidit 
nějaký nepořádek. Jednáme také s organizátory festivalu a agenturou v areálu, takže případně 
můžeme reagovat na vzniklou situaci,“ uvedl ředitel MP Karel Povr. 
 V programu festivalu se počítá s vystoupením asi 170 kapel. Vstupné na dobírku činí 
570 Kč, předprodej 630 Kč a na místě 690 Kč. Při objednání 9 vstupenek je desátá zdarma. 
 Na hlavní scéně vystoupí mimo jiné kapela The Wailers, Rachid Tahu, Dog Eat Dog, 
Blafl Fire, MTO – Malý taneční orchestr, Mňága a Žďorp, Buty, Lenka Dusilová, Kurtizány 
z 25. Avenue, Wohnout, Totální nasazení.  
 Na programu je i Open Air bohoslužba pod širým nebem. 
 
 Na vedlejší scéně vystoupí mimo jiné Khoiba, Le Payago, Landmine Spring, Fastfood, 
Phantoms on Fire, Nikde nikdo, Skandál, Poslední výstřel. 
 Na malé scéně James Karies, Vlasta Třešňák band, Mateřídouška a Vřes se sborem 
břežanských kastrátů,  Pepa Lábus a spol., Kohout plaší smrt, In Memory, The Mask, Psí 
vojáci. 
 Alternativní a meditativní scéna s programem Poslechová rána Jirky Moravčíka – 
hudba přírodních národů, Indický festival – mantry, meditace, relaxace, zpěv, přednášky. 
 Klidová zóna (Peace Village) s indiánským táborem, s jídelnami, stany a 
s občerstvením v široké nabídce. 
 
 Z českých kapel se na festivalu zaslouží zvláštní pozornost např. tříhodinové 
vystoupení divadelně-hudební MTO – Malého tanečního orchestru. Jde o skupinu umělců 
z divadla Sklep, kteří na žádném festivalu ještě nehráli a v Trutnově vystoupí zcela 
výjimečně. Dalšími budou Plastic People, Vyppsaná fixa a jadrný cikánský folklór v podobě 
Jana Ači Slepčíka. 
 „Hráli jsme v Rudolfínu, v celonárodně uznávaném pomníku hudby, kde jsme měli 
noty a texty na pultíku, kterého se dotýkal Antonín Dvořák. Hráli jsme také ve Vídni. Účast 
na největším Open Air Festivalu je naším dalším zářezem do pažby,“ uvedl humorně herec 
Tomáš Hanák, nejznámější ze Sklepíků. 
 Většina skladeb tohoto jedinečného hudebního tělesa je kopií či mírně upravenou 
napodobeninu skladeb jinak populárních písní. Cíl je jasný – co nejvíce se bavit. Prototypem 
takového šlágru byl při trutnovském festivalu někdejší hit Promovaní inženýři od Plavců – 
Rangers. Publikum patřičně rozparádili svými tanečními a divadelními kreacemi. Malý 
taneční orchestr se zařadil k účinkujícím, kteří jsou v dramaturgii festivalu sice netradičním, 
ale už obvyklým zpestřením – vedle Ivana Mládka, Felixe Holzmana a Originálního 
pražského synkopického orchestru Ondřeje Havelky. 
 
 A bilance festivalu, kde se představilo na 170 kapel? Vydařil se. Pořadatelům chyběl 
pravidelný host Východočeského Woodstocku bývalý prezident Václav Havel, který se 
omluvil: „Lituji, že letos nemůžu navštívit trutnovský rockový festival, jeden ze tří nejstarších 
a nejlepších, jehož jsem dávným přítelem a účastníkem. Přeji mu úspěch a srdečně zdravím 
všechny jeho návštěvníky.“ 
 Jiřímu Paroubkovi, premiérovi, zavolal z festivalu mobilem aktivista Stanislav Penc 
dotaz, co by vzkázal návštěvníkům. Paroubek popřál příjemnou zábavu a zavěsil. 



 Program letošního festivalu byl doslova nabitý hvězdami. Vystoupili tu např. alžírský 
zpěvák Rachid Taha, pakistánští bubeníci The Dhol Foundation, američtí Dog Eat Dog. 
Předvedli se také písničkáři Václav Koubek a „pornofolkař“ Záviš, Štěpán Turek, antihvězda 
z televizního pořadu Česko hledá Superstar. Poslední hvězdou byla jamajská kapela The 
Wailers. 
 Festival se letos obešel bez větších potíží – pouze v noci vykradené stany šesti 
účastníků. Drobné krádeže jsou považovány podle mluvčího policie Petra Kopeckého  
za běžnou součást velkých hodně navštívených hudebních přehlídek. Také zdravotníci 
nezaznamenali nějaké mimořádné případy. 
 Spokojenost s průběhem osmnáctého ročníku Open Air Music Festivalu vyjádřil 
v Krkonošských novinách 23.8. zakladatel této akce Martin Věchet.  
 
Dálkový pochod (KČT Bohuslavice) 
 

                   
 
 Na 1. letní sraz turistů oblasti Královéhradeckého kraje pozval turistické přátele Klub 
českých turistů v Bohuslavicích nad Úpou ve dnech 19.-21. srpna. V jeho rámci se uskutečnil 
20. srpna i dálkový pochod Šmajd naším okolím. 
 Pořadatelé připravili trasy dlouhé 8, 15, 25, 35 a 55 km. Cyklisté mohli zvolit trati 
dlouhé 20, 35, 50, 75 a 100 km. 
 Akce probíhá za každého počasí a při pochodu se mohou plnit podmínky oblastních 
znaků. Bohatý program doplňuje tombola o zajímavé ceny a večerní posezení. Srazový 
poplatek činil 25 Kč. 
 Šmajd bohuslavickým okolím byl už 29. ročníkem a přilákal na 150 milovníků 
turistických pochodů. 
 
Stavba pečovatelského domu na Červeném kopci 
 

                         



 V blízkosti ZŠ R. Frimla vzniká v areálu někdejšího Humlova dvora stavba nového 
pečovatelského domu s 92 lůžky. Prvním obyvatelům by měla sloužit už koncem roku. 
 „Stavba míří do finále. Fasády jsou hotové, dodělávají se balkony, uvnitř se dokončují 
obklady a dlažby, venku pokračují terénní úpravy,“ uvádí místostarosta Hana Horynová. 
 Objekt bude mít 46 dvoulůžkových bytů rovnoměrně rozdělených do dvou domů. 
V každém z nich bude pokoj pro pečovatelskou službu. Stravování bude zatím ze stávající 
jídelny v Klubu důchodců. „Výhledově počítáme ještě se stavbou domova důchodců. Pak by 
obě zařízení měla společné zázemí, třeba právě jídelnu.“ 
 Stavba pečovatelského domu přijde Trutnov na 80 milionů, z toho dotace státu je  
28 milionů korun. V současné době (srpen) je prostavěno zhruba 65 milionů. 
 Budovaný objekt je v Trutnově již třetím komplexem budov s pečovatelskou službou 
v Trutnově. Další jsou v Dělnické ulici a na Kryblici. Město má tady zatím 211 lůžek. Zájem 
o ubytování v tomto zařízení je velký – žádostí je na 400. Výběr z nich provádí sociální 
komise MěÚ. 
 
Putování po Krakonošově království – mikroregion Východní Krkonoše 
 
 K posílení turistického ruchu v mikroregionu Východní Krkonoše by měla přispět 
realizace projektu Krakonošovo království, na který město Trutnov zapůjčilo půl druhého 
milionu korun. Propagaci hry Putování po Krakonošově království by měl zajišťovat manažer 
na poloviční úvazek, který měl obcházet hotely, restaurace a podniky v Krkonoších. Uvedena 
v život by měla být  na jaře 2006. Do té doby už budou připraveny na DVD informace o 
každé obci v tomto regionu, zajímavosti, vstupní pasy, upomínkové předměty, gravitované 
cedule. (Trutnov je členem uvedeného mikroregionu.) 
 
Cirkus Carini 
 
 Ve dnech 24.-28. srpna hostuje v Trutnově u marketu Plus cirkus Carini s principálem 
Františkem Navrátilem a 15 účinkujícími. Pestrý a náročný program je založen na artistických 
výkonech a na vystoupení se zvířaty. Největší atrakcí cirkusu je drezúra berberských lvů, 
koně, opice a miniprasata. 
 
Dětský letní tábor Mash v Dolcích 
 
 V Dolcích probíhal letos (už podesáté) dětský letní tábor MASH – čtyři běhy se 
čtrnáctidenním pobytem. Vystřídalo se v něm přes 600 dětí ve věku od šesti do šestnácti let – 
většinou mimotrutnovských. Náplň tábora je klasicky táborová – soutěže, výlety, táboráky, 
stezka odvahy. Celotáborová hra zahrnuje deset soutěží, např. vodnický pětiboj,, hra se slovy, 
topografický závod. Při táborové olympiádě se závodí mj. v běhu na 100 a 400 metrů a  
ve střelbě ze vzduchovky. Výlety neopominou samozřejmě královédvorskou zoologickou 
zahradu a Josefovské pevnosti. Nechybí ani soutěž Miss a Missák, Superstar a karneval. Také 
ne přednášky ze zdravovědy. Na vítěze celotáborové hry čeká vyhlídkový let v Josefově. 
 Spí se ve velkých stanech, počasí program nepokazilo. I když se letošní léto příliš 
nevydařilo. Zdlouhavější dopisování dětí s rodiči a kamarády nahrazují dnes už mobily. 
Hlavním vedoucím tábora je Martin Zezula. 
 
První sochařské sympozium 
 
 V posledních srpnových dnech končí sochařské sympozium a probíhá  instalace 
zhotovených děl v městském parku. „Po poradě s architektkou je začínáme rozmisťovat 



v parku, kde vytvoří místa k zastavení a odpočinku,“ uvedla organizátorka celé akce Paulina 
Škávová. Co zpodobují díla osmi absolventů Akademie výtvarných umění a 
Uměleckoprůmyslové školy? Dračí hnízdo, potápěče, různě řešené lavičky. Zůstanou pěknou 
(a věřme, že trvalou) památkou na první sochařské sympozium v Trutnově.  
 
Kruhový objezd u Autostylu 
 

                   
 
 Od 29. srpna se začne se stavbou nového kruhového objezdu v Horské ulici v blízkosti 
firem Autostyl a Texlenu. Bude to už sedmá kruhová křižovatka. Objezd, který vznikne asi  
za deset týdnů na hlavním silničním průtahu městem na sídliště Zelená louka, budou napojeny 
ulice Horská a Skřivánčí a výjezdy od Texlenu a Autostylu. 
 „Součástí stavby je posunutí zastávky MHD o 45 metrů směrem k Hornímu Starému 
Městu, dále přeložka telekomunikačních kabelů a kabelů nízkého napětí, vybudování 
veřejného osvětlení pro křižovatku,“ informovala  trutnovská místostarostka Hana Horynová. 
 Kruhová křižovatka se bude budovat za pouze omezeného provozu v Horské ulici. 
Ulice Skřivánčí bude pro motoristy zavřena zcela od ulice Horská po garáže. „Žádáme 
obyvatele Trutnova o respektování dopravního značení a zařízení instalovaného po dobu 
výstavby křižovatky a také o respektování pokynů pověřených osob zhotovitele stavby. 
Doporučujeme proto na Zelenou louku použít jiné přístupové komunikace,“ uvádí Horynová 
dále. 
 A důvod pro budování kruhové křižovatky? Dostat se s auty na Horskou nebývalo 
jednoduché. Navíc v Autostylu má od letošního roku sídlo Stanice technické kontroly a 
dopravně správní agenda Měj. 
 Kruhové objezdy nesporně přispívají ke zvýšení bezpečnosti – k dopravním nehodám 
na nich dochází méně často než na klasických. 
 Kruhový objezd u Autostylu bude stát asi čtyři miliony korun. Polovinu této částky 
uhradí Evropská unie prostřednictvím programu Phare 2003/II. Zbytek nákladů poskytne 
rovným dílem jednak stát prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj, jednak město 
z vlastního rozpočtu. 
 
Vzpomínková oslava generála Gablenze 
 
 V letošním roce připravuje město Trutnov ve spolupráci s Klubem vojenské historie 
Trutnov a Domem kultury Trutnov významnou akci ke 100. výročí návratu ostatků generála 
Gablenze do Trutnova z Curychu v roce 1905. Zúčastní se jí řada vybraných historických 
jednotek z ČR i ze zahraničí, potomci generála Gablenze i vojáků, kteří v Trutnově a v okolí 
na bývalých bojištích války 1866 odpočívají. 



 Smuteční oslavy nazvané Poslední cesta polního podmaršálka barona Ludwiga von 
Gablenze proběhnou 10. a 11. září ve Dnech evropského dědictví. Účast potvrdilo již na tři sta 
členů historických uniformovaných jednotek. 
 Krkonošské noviny se zapojují do této akce tím, že po týdny se budou krátce věnovat 
této události. Zveřejní samozřejmě i obsáhlý program trutnovských oslav. 
 
Rozloučení s prázdninami – Dvoračka 
 
 Trutnovský hostinec Dvoračka uspořádal 27. srpna rozloučení s prázdninami 
rozsáhlým programem pro děti i dospělé. Zahrnoval program pro děti s Vosou – Vosa jede, 
Karaoke šou – tanečky, malovánky, zpívání. Dále hod soudkem do dálky, létající balónky, 
vlak s vagónky, táborák s opékáním buřtů, skákací hrad Hopštejn. Pro dospělé od 20 hodin 
Berentzen Párty, hudbu Meta. 
 
Malý a velký železný pes 
 

                   
 
 Jubilejní X. ročník triatlonu pro psy a jejich pány uspořádal Hafoland – psí salón a 
Dům kultury v neděli 23.8. v Dolcích od 11 hodin. Startovné 50 a 100 Kč. Akce Malý a velký 
železný pes přilákala dvacet majitelů malých i velkých psů. 
 Závod tvořily tři discipliny: plavání, jízda na kole a běh. Psi a jejich doprovod byli 
rozděleni do čtyř kategorií: A1 – malý pes a závodník mladší 15 let, A2 – malý pes a 
závodník starší 15 let (ti platili nižší startovné), B1 – velký pes a závodník mladší 15 let  
(ti platili  nižší startovné), B2 – velký pes a závodník starší 15 let. 
 Celkovými vítězi se stala dvojice Soňa Klikarová ze Semil společně se Zoomem, 
tříletým evropským saňovým psem.  
 
Obří světelná reklama v Horské ulici 
 
 Novinkou Trutnova je obří světelná reklamní obrazovka o rozměrech 3x4 metry 
umístěná v obchodní zóně Horské ulice vedle obchodního domu Máj. „Slouží k prezentaci 
firem z města a okolí. Podobných obrazovek máme v ČR šest, ta zdejší je už sedmá. Zatím se 
setkávají s úspěchem,“ uvedl jednatel firmy T-Lights Leoš Vaněk, která toto zařízení 
provozuje. Podle něho je tato forma reklamy modernější než výletová a letáková, je i hezčí a 
modernější. 
 Názory občanů na tento nový způsob reklamy se různí. Podle některých cloní průhled 
ulicí na Krakonošovo náměstí a žádají město o zakročení. Podle trutnovského starosty ale 
nemá stavební úřad města zákonný důvod obrazovku zakázat. Pěší ulice nemá na tomto místě 
charakter památkové zóny. „Na jednu stranu chceme oživit střed města, aby z něj nebyl pouze 
skanzen. A na druhé straně, když pro to někdo něco udělá, tak si hned stěžujeme. Když jsme 



dovolili soukromníkům postavit moderní obchodní dům, tak teď jim nemůžeme blokovat 
reklamu. Navíc podobné reklamy mají i jiná zahraniční moderní západní města.“ (Obrazovka 
by mohla časem sloužit i kultuře.) 
 
Klub seniorů 
 
 Na schůzi KS 31.8. byl pozván i starosta a senátor Ivan Adamec. Beseda byla 
věnována především srpnovým událostem osudného roku 1968. Ty jsou mnoha mladým 
lidem málo známy. Při seznamování s nimi ti mladší už většinou chybí. 
 
Osnado 
 
 Ceny pohonných hmot vyvolávají obavy podnikatelů v oblasti hromadné dopravy.  
Ke zdražení by ale patrně došlo od ledna 2006. 
 Podle obchodního ředitele trutnovské osobní a dopravní společnosti Osnado Martina 
Bělovského se ceny jízdného za této situace nedají udržet v dosavadní míře. „Jízdné by mohlo 
jít nahoru v průměru o deset procent. Na kratších tratích by to znamenalo zdražení o korunu, 
na linkách kolem 25 kilometrů asi o dvě koruny. 
 
Matriční záležitosti 
 
 V srpnu e v Trutnově narodilo 61 dětí, z toho 17 trutnovských (7 chlapců a 10 děvčat). 
V této době zemřelo v Trutnově 38 lidí, z toho 25 našich spoluobčanů (12 mužů a 13 žen). 
Sňatků bylo uzavřeno 33, z toho 1 církevní. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 29 našich 
spoluobčanů s kytičkou a dárkem. 
 
Nezaměstnanost v srpnu 
 
 Podle výkazů srpnové statistiky trhu práce v trutnovském okrese stoupl počet 
nezaměstnaných na 5 646 a míra nezaměstnanosti na 9,16 %. 
 Ovlivnil to hlavně přísun absolventů. Zatím co v červenci se jich přihlásilo 55, v srpnu 
jich už bylo 105. V září určitě přibudou další. Úřad práce (letos v červnu se jich evidovalo 
190) jim už nevyplácí podporu. Řada se jich může ještě umístit na vyšších a vysokých 
školách, které nabízejí další volná místa. 
 Ve správním obvodu Trutnova bylo v srpnu 3 312 uchazečů o zaměstnání (58,7 %), 
Dvora Králové 1 376 (24,4 %) a Vrchlabí 1 058 (16,9 %). 
 Z celkového počtu uchazečů bylo 3 345 dělníků (59,2 %), ostatní a THP 1 964  
(34,8 %), vyučenců 77, mladistvých 74, občanů se ZPS 1 020 (18,1 %) Žen bylo 2 964  
(52,5 %), mužů 2 682 (47,5 %). 
 V srpnu se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 611 občanů. Do zaměstnání 
nastoupilo 386 uchazečů, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 40 a z ostatních důvodů 
131. 
 Oproti červenci se počet evidovaných uchazečů zvýšil o 54 a míra nezaměstnanosti se 
zvýšila z 9,07 na 9,16 %. Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 775 
uchazečům o práci – 31,4 % z jejich celkového počtu. Na podporách v nezaměstnanosti bylo 
od počátku roku vyplaceno už 54 716 tisíc Kč. 
 Na veřejně prospěšných pracích, organizovaných na základě dohod úřadu práce 
s obcemi a charitativními organizacemi bylo umístěno 101 uchazečů o práci. Do rekvalifikace 



bylo zařazeno 41 uchazečů. Odborná praxe byla zabezpečena pro 16 absolventů SŠ a VŠ. 
S příspěvkem úřadu práce vzniklo 67 nových pracovních míst. 
 V Trutnově samém připadlo na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel 1 568 
nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti tu činila 9,39 %. 
 
  



Kulturní nabídka na září 
 
Kulturní nabídla Radničních listů na září 
1.9. Jarní vánek. Country club Bonanza. 
4.9. Trutnovský jarmark. Celodenní bohatý program, ukázky řemesel, prodej rukodělných 
výrobků. Pořadatel Město Trutnov a DK. Krakonošovo náměstí. 
8.9. Mše svatá se slavností Narození P. Marie. Pořadatel: Římskokatolická farnost 
Arciděkanství Trutnov. Kostel Narození Panny Marie od 18 hodin. 
8.9. Učitel a žák. Přednáška Jakuba Kadlece. Pořadatel: Buddhismus Diamantové cesty. 
Kulturní klub Nivy. 
10.9. Oblastní výměnná schůzka  sběratelů. Pořádá Klub filatelistů v Klubu důchodců  
Na Nivách. 
10.9. Farní den. Pořádá Římskokatolická farnost Arciděkanství Trutnov. Od kostela  
ve 14.00 hodin k Paradráze. Táborák. 
10. a 11.9. Poslední cesta polního podmaršálka barona Ludwiga von Gablenze. Vzpomínková 
slavnost za účasti českých i zahraničních historických jednotek ke 100. výročí převezení 
ostatků gen. Gablenze z Curychu do Trutnova. Doprovodný program připravil DK. Pořadatel: 
Město Trutnov a Klub vojenské historie Trutnov. 
10. a 11.9. Dny evropského dědictví. Dny otevřených památek. Pořádá Město Trutnov a DK. 
11.9. Poutní Mše svatá s uměl. vystoupením „Píseň o Panně Marii“ v provedení Markéty 
Tomešové. Varhanní doprovod Martin Matyska. Kostel Narození P. Marie. 
15.9. Country band Bonanza. Country club Bonanza. 
16.9. Promenádní koncert Krakonošky. Pořádá Městská dechová hudba Krakonoška, Město 
Trutnov a Dům kultury Trutnov. Krakonošovo náměstí. 
17.9. Pes sympaťák. Zábavná soutěž. Pořádá DK a Hafoland – psí salón. Jiráskovo nám. 
22.9. The Castelans. Country club Bonanza. 
27.9. Jako jedna rodina. Divadelní předplatné DK. Národní dům. 
27.9. Večer swingových evergreenů. Účinkuje H- Kvintet. Pořádá Vinárna Pod Hradem. 
29.9. Wotroci. Country club Bonanza. 
30.9. Štěpán Rak – kytara. Zahajovací koncert 25. ročníku slavností komorní hudby 
Trutnovský podzim. Pořádá Dům kultury. Koncertní síň B. Martinů. 
 
Výstavy: 
Do 11.9. Čistota půl zdraví. Muzeum Podkrkonoší Trutnov. 
Do 30.9. Ing. Zbyněk Šanc: Krajina ve fotografii. Pořádá Město Trutnov a GMT na MěÚ.  
Do 23.9. Aleš Remsa: Černobílé portréty. Pořádá DK v kině Vesmír (fotografie). 
7.9.-13.10. Josef Wagner: Obrazy ze soukromých sbírek. Galerie města Trutnova. 
15.9.-14.10. Výstava k 1. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Pořádá Město 
Trutnov a kancelář poslance Evropského parlamentu  Ing. O. Vlasáka ve vestibulu MěÚ.  
25.9.-20.10. Jan Skuček: Z naší přírody. Výstava fotografií k festivalu Trutnovský podzim. 
Koncertní síň B. Martinů. Otevřeno při koncertech TP. 
 
Odbavovací hala na autobusovém nádraží 
 
 Novému modernímu autobusovému nádraží naproti bývalému okresnímu úřadu chybí 
ještě odbavovací hala, která by cestujícím zajišťovala potřebný servis. 
 Na tento problém besedovala redakce Krkonošských novin 1.9. se starostou Trutnova 
Ivanem Adamcem. Firma nebo zájemce, který by tuto halu investoval, zatím není určen,  
i když zájem je. Občané by takový objekt jistě uvítali – dnes si cestující nemají kam odskočit, 
není možné si v místě něco koupit. Plánovaná výstavba městského kulturního zařízení by 



mohla být impulsem ke stavbě odbavovací haly. „Mohla by firmy popíchnout k nějakým 
následným službám vedle soudu. Pak samozřejmě bude i prostor na autobusovém nádraží 
zajímavější. 
 V objektu by vznikl potřebný prostor pro cestující – čekárna, prodejna místenek, 
občerstvení, sociální zařízení i služby, které souvisejí s autobusovou přepravou cestujících. 
Mohly by tu být v nadstavbě kanceláře nebo jiné komerční prostory. 
 
Letní koupaliště 
 
 Pěkné slunné počasí na přelomu srpna a září (až 30 stupňů Celsia) vedly 
provozovatele letního koupaliště TJ Loko k prodloužení letní koupací sezóny do konce 
prvního zářijového týdne. Krytý bazén zahájí ale provoz už od začátku září. 
 
Kruhový objezd u Autostylu 
 
 Zahájená stavba kruhového objezdu u Autostylu, kde dopravu řídí semafory, 
zpomalilo průjezdnost tohoto místa, což se projevilo i na dalších stanicích MHD, zejména  
ve směru na Poříčí. 
 
Počátek školního roku 
 
 Prvního září nastoupilo v Trutnově do šesti základních škol a jedné speciální ZŠ  
331 prvňáčků – nejvíce (83) do ZŠ Komenského ulice, nejméně (26) do ZŠ v Poříčí. 
 
 Od 4.9. jsou po prázdninové přestávce v provozu půjčovny kostýmů a půjčovny a 
čítárny knih rozvoje ducha a zdraví. 
 
Trutnovský jarmark 
 

                  
 
 Tradiční Trutnovský jarmark na první zářijovou neděli 4.9. nabídl bohatý program  
na dvou pódiích: 9.30 Zahájení. 9.40 Divadlo Trakař – Dva potulní rytíři. 10.00 Hořeňák – 
taneční vystoupení folklorního souboru. 11.00 Divadlo Studna – Kocour v botách.  
11.50 Divadlo Trakař – Písně starých kozlů. 12.30 Víťa Vávra a malá módní přehlídka.  
13.00 Nový Paka – koncert. 14.00 Divadlo Studna – O Bajajovi. 14.30 Magie show Radima 
Šocha. 15.00 Abba Stars revival – koncert. 16.00 Karate show Romana Voláka. 16.15 Josef 
Alois Náhlovský a Josef Mladý. 17.00 Walda revival – koncert. 
 Na podloubí u ZUŠ od 13.00 Dětský koutek. V horní části náměstí od 9.30 do 17.30 
netradiční akce – pro malé trampolína, nafukovací hrad, pro velké – Moucha, Aerotrim. 



 Spolu s tradičně zastoupenými řemesly se zúčastní i další v Trutnově poprvé, např. Vít 
Kašpařík, který vyrábí lidové a rustikální hudební nástroje – možnost vyzkoušet si je a koupit. 
Účast slíbili i řemeslníci zdaleka, např. až z Plzně. Zájemci si budou moci vybrat 
z keramických výrobků,, výrobky ze dřeva, proutí, kovů a skla, dále textilní hračky a 
výrobky, aranže z přírodních materiálů, podmalbu na skle, šperky, bižuterii, svíčky, batiku a 
malbou zdobený textil. Chybět nebudou včelaři a kořenářky s nabídkou bylin, čajů a koření. 
Stánkový prodej občerstvení slibuje rovněž být bohatý. Stánků byla skoro stovka. 
Krakonošovo náměstí zaplnily stovky malých i velkých zájemců. 
 
Takata 
 
 Pestrým programem (pro veřejnost dost utajovaným) překvapilo setkání pracovníků 
firmy Takata – Petri Parts z Dolní Kalné, výrobce komponentů pro automobilový průmysl,  
4. září na sportovním stadionu. 
 
Růst cen za benzin 
 
 Počátkem září byli automobilisté nemile překvapeni růstem cen benzinu – k 5.9.  
až 33 Kč na litr. 4.9. ještě nabízela v Trutnově čerpací stanice Aral v Polské ulici benzin  
za 32,50 korun. O padesát haléřů levnější byla Benzina a.s. Z trutnovských benzinek byla 
nejlevnější. Je oprávněná obava, že v dalších dnech ceny benzinu dále porostou. 
 
Josef Wagner „Obrazy“ – GMT 
 

                    
 
 Galerie města Trutnova připravila na dny 6.9. až 12.10. výstavu Josefa Wagnera 
„Obrazy ze soukromých sbírek.“ Koná se pod záštitou starosty města Trutnova a senátora 
Mgr. Ivana Adamce. 
 Při vernisáži uvedl výstavu ředitel GMT Aleš Pražan: „Představit malířskou tvorbu 
Josefa Wagnera není zcela jednoduché. Josef Wagner je malířem, sochařem, grafikem, 
znalcem historie a památek, znalcem hudby, historie umění a estetiky, spisovatelem, esejistou, 
sportovcem, cestovatelem a především báječným člověkem, který mne od poloviny 90. let 
vždy vřele přijal ve svém barokním domě na pražském Pohořelci v sousedství Pražského 
hradu. 
 Josef Wagner se narodil v květnu roku 1938 v Praze v rodině, která se po mnoho 
generací zabývala uměním a uměleckým řemeslem. Zakladatelem rodu byl sochař Lorenzo 
Wagner, Ital německého původu, kterého z Carary přivedl do Čech barokní sochař Matyáš 
Bernard Braun a s kterým pak spolupracoval na sochařské výzdobě Kuksu a Betléma. 
Rodinnou huť proslavil Antonín Pavel Wagner, činný převážně ve Vídni, autor portrétů a 
sochařské výzdoby známých vídeňských budov a také autor soch na Národním divadle 



v Praze a v Rudolfinu. Vzpomeňme zároveň i Otto Wagnera, zakladatele moderní evropské 
architektury a významného pedagoga, který vychoval řadu českých architektů, např. Jana 
Kotěru.  
 Otec umělce, Josef Wagner, narozený v Jaroměři, patřil k nejvýznamnějším 
představitelům českého moderního sochařství. Matka umělce Marie Wagnerová – 
Kulhánková, rovněž sochařka, narozená v Hořicích, studovala v Praze a v Paříži a také  
u Fr. Kupky a zabývala se převážně sochařskými portréty dětí. Bratr Jan Wagner byl 
umělecky činný v Praze, v Hořicích a ve Vídni. 
 Josef Wagner ze sochařské rodiny dodnes nosí v paměti prostředí ateliéru 
v Holešovicích, vzpomíná na kreslícího otce, jemuž byl v blízkosti na vůni ručního papíru, 
tuši, rozdělanou sádru a sochařskou hlínu, vůni dřeva, kamenické nářadí, stojany, točny, 
kamenické paličky a teplo z amerických slídových kamen. Často vzpomíná na otce, na jeho 
radost z kreslení, na tytéž nástroje a na své první výtvarné dětské pokusy. Jsem přesvědčen, že 
v těchto momentech jeho šťastného dětství se formovalo umělecké myšlení pozdějšího 
architekta a malíře, který kresbu považuje za základ malby, a byť pracuje s barevnou plochou, 
kresba je v obraze často rafinovaně skryta a má pevný kompoziční a myšlenkový význam. 
 V mládí autor prožíval ostatní vjemy světa, hluk rušné ulice, zvonění tramvají, 
přítomnost  blízké řeky, lodě vozící uhlí, propustě, stavidla a především jeřáby, ty mu 
učarovaly nejvíce, později si na ně určitě vzpomene v normandských přístavech, které tak rád 
navštěvuje. Jeřáby, kladky a ocelová lana, mosty, stabilní cihlové fabrické komíny pražské 
věže, to jsou pro Wagnera atributy stability, rodinného zázemí, které ztrácí v roce 1957, 
později doplněné poznáním ostrovních majáků u Atlantiku, které rovněž vkládá do obrazů. 
 V mládí poznává i mimopražské prostředí, Podkrkonoší, Hořicko, lesy, lomy, 
sochařské dílny, poznává těžkou práci kameníků, sleduje při čištění Braunových soch 
v Betlémě svého otce a žije v moderním dřevěném srubu, který dnes už neexistuje. Studuje 
hořické gymnázium, a co je zásadní, seznamuje se s přáteli rodičů, kteří je v Praze i 
v Hořicích navštěvují. Poznává řadu otcových přátel – sochaře Landu, Májovského, Dvořáka, 
malíře Fillu, Tichého, Wachsmana, historika Pečínku, architekta Novotného a jiné. 
 V nastoupené verstě architekta a umělce jej formovaly schůzky a přátelství s malířem 
Františkem Muzikou, vlastní zájmy o letectví, fotografování, kde mu byl učitelem Josef 
Sudek a závodní cyklistiku. Cyklistický speciál, který je zavěšen a ateliéru, pamatuje  
na společné vyjížďky s malířem Kamilem Lhotákem. 
 Po absolvování VŠUP v Praze se Josef Wagner zúčastnil řady architektonických 
soutěží a projektoval obytnou, zahradní a náhrobní architekturu. Působil jako scénograf a 
přednášel dějiny umění a deskriptivní geometrii na sochařsko-kamenické škole v Hořicích 
Poté se téměř 30 let zabýval instalacemi výstav výtvarného umění jako vedoucí Výstavního 
ústředí Svazu československých výtvarných umělců a jako spolupracovník Národní galerie 
v Praze a dalších státních galerií. Svou práci bral vždy jako službu žijícím i zemřelým 
kolegům. 
 
 Mnohokrát jsem za poslední roky navštívil Josefa Wagnera v jeho domě U tří lilií, 
který je znám z klasické české literatury, v jeho ateliéru a poslouchal vzpomínky mistra na 
jeho osobní přátele, na malíře Šímu, Baucha, Muziku, Tichého, Fillu, na celou řadu jeho i otce 
přátel, kolikrát jsem vyslechl přátelské poučení a rady k instalacím a výběru výstav, díky 
jemu jsem poznal rozdíly přístupu autorů a institucí k umění jako takovému v západních 
zemích a u nás. 
 Nemohu zapomenout na hluboké znalosti Josefa Wagnera historie architektury  
v Čechách, historie památek, stavitelství. Překvapením pro mne byla jeho slova uznání  
a znalost díla K. Šlengra, Jana Trampoty, Josefa Istlera, Vladimíra Boudníka, Jana Zrzavého  
a malířského díla člověka mi velice blízkého – Mikoláše Medka. S ním se přátelil, hovořil  



o setkání s ním jako kdyby proběhla včera. Wagner se podílel i na společné scénografii 
divadla Za branou v roce 1966 spolu s Mikolášem Medkem ke hře Josefa Topola Slavík 
k večeři. 
 Přátelství Wagnera s Medkem přineslo i určitý vliv do jeho malířské tvorby, vidím 
dnes tolik podobného v obrazech Medka Stůl a Stůl projektanta věží z roku 1966 a 1967 a 
obrazy Wagnera Babylonské věže v 21. století. Wagner vzpomínal na sedícího Medka  
na podlaze, tak zásadně maloval své obrazy, na míchání barev, vosku, pojidel a jeho 
kombinovaných laků, které dnes straší restaurátory.  
 V současné době je v Paříži dokončován soupis všech děl J. Wagnera, návrh nové 
monografie a koncepce velké retrospektivní výstavy, podobné té z roku 1999 v Palais 
Benediktine ve Fécamp, kterou koncipoval významný francouzský historik a sběratel 
Wagnerova díla Poise Mossot, jehož jsem měl štěstí ve Wagnerově ateliéru poznat. 
 Závěrem mi dovolte citovat Josefa Wagnera z jeho vyznání. Důkaz mého nesouhlasu 
s touto škálou kalkulačních estetických možností by měla být i technická forma ploch, která 
podmiňuje novou psychologii formy jako jednotící prvek obrazového a tedy i nového myšlení 
a nazírání na obraz ve smyslu filosofickém a ne jen estetickém. 
 Obraz je myšlenkový slovník a je možno jej bez jakýchkoliv znalostí dešifrovat, a to je 
vše, co může malíř prostému i vzdělanému vnímateli říci.“ 
 
 Výstava je doprovázena promítáním filmového dokumentu autora Josefa Wagnera 
názvem „Můj Parthenón jsou Holešovice,“ který natočil v roce 1997 pro Českou televizi 
profesor pražské AVU Rudolf Adler. 
 Vernisáž výstavy v GMT proběhla za osobní účasti autora s velkou účastí návštěvníků. 
Prezentovaná díla pocházejí ze soukromých sbírek a budou k vidění do 12. října. 
 
Rozšířená otvírací doba obchodů (?) 
 
 S otevřením obchodů po sedmnácté hodině je situace rozporná. Na Krakonošově 
náměstí a v okolí je na 140 obchodů – tři čtvrtiny z nich však se zavírá v 17 hodin. 
Obchodníci argumentují tím, že prodloužená otevírací doba se jim nevyplácí. 
 „V pátek mezi pátou a půl šestou odpoledne lze nakoupit asi v 35 obchodech. Přitom 
je často považováno za drzé vstoupit do obchodu těsně před zavřením. Pokud za dveřmi 
nezakopnete o koště, jste pronásledováni nevraživým pohledem prodavačky,“ uvádějí 
Krkonošské noviny z 9. září. 
 Jsou přirozeně i výjimky, např. trafika v Bulharské ulici má otevřeno od pondělí  
do pátku do 19.30 hodin, v sobotu do 14 hodin. V prodloužené otevírací době je ovšem víc 
než vyšší tržba ochota vyhovět zákazníkům. 
 Není jistě také dobré, když v poslední době si mohou někteří lidé nakoupit, bývá  
na 30 prodejen, většinou s oblečením, uzavřeno. Uváděné důvody: malý zájem kupujících, 
nárok prodavaček na polední přestávku. 
 O víkendech je to také všelijaké. Zavírá se nejen v poledne, ale už v jedenáct hodin. 
Prý se neosvědčuje mít otevřeno déle. Lidé nejsou na to zvyklí. 
 V neděli není v centru Trutnova otevřen jediný obchod se spotřebním zbožím. Vedení 
města by rozšířenou otevírací dobu především v sezónní době a o dovolených uvítalo. „Vlna 
těch, kteří mají otevřeno kratší dobu, ustupuje. Objevují se teď i jiní podnikatelé. A ti vědí, že 
lidé, co mají peníze, nechodí nakupovat ve tři odpoledne,“ uvedl starosta města Ivan Adamec. 
 
 
 
 



Dny evropského dědictví 2005 
 
 Dny evropského dědictví 2005 ve dnech 10. a 11. září s tématem Nový život 
v historickém prostředí proběhly nejen tradičním, zpřístupněním památkových objektů  
(ve vybraném rozsahu), ale poznamenala je významně pietní slavnostní akcí při příležitosti 
100. výročí převezení ostatků generála Gablenze z Curychu do Trutnova 28. září 1905. 
 Garantem DED v Trutnově je Město Trutnov. Realizaci a program spolehlivě 
zajišťoval i letos Dům kultury Trutnov. 
 O tom, jak chystá Trutnov období velkolepé vzpomínkové akce ke Gablenzově výročí, 
informovala stručně v Krkonošských novinách z 8. září Veronika Svobodová z Měj. 
 „Chceme tuto událost důstojně připomenout veřejnosti. Proto se u náš opět po čtyřech 
letech uskuteční velká akce s účastí vybraných historických jednotek z tuzemska i zahraničí, 
doplněná pozvanými hosty, potomky generála Gablenze a vojáků, kteří v Trutnově a okolí 
roku 1866 bojovali. 
 Sobotní program 10. září by měl kopírovat někdejší události. Po příjezdu parního 
vlaku s vyzdobeným vagónem a věnci bude následovat velký průvod městem, který půjde po 
trase z roku 1905. Účast potvrdilo na 300 členů vybraných historických jednotek. Po celý den 
má být ve městě kulturně společenský program. Zvláštní vlak s parní lokomotivou bude od 
rána vozit cestující mezi Červeným Kostelcem, Malými Svatoňovicemi a Trutnovem. 
 Neděle by měla patřit zahraničním účastníkům a hostům k prohlídce města, expozice 
bitvy u Trutnova v muzeu, historických objektů na naučné stezce 1866 a dalších zajímavostí. 
 Slavnost je spojena po oba dny se Dny evropského dědictví. V Trutnově bude 
zpřístupněno šest vybraných objektů. 
 
Klub železničních modelářů 
 
 Stranou oslav nezůstal ani trutnovský Klub železničních modelářů. Na 10.9. připravili 
pro veřejnost v ČD centru hlavního železničního nádraží zvláštní expozici s modely 1:120 
připomínajícími rok 1866 – Gablenzův pomník a Janská kaple. Zaujme i kopie železničního 
vozu, ve kterém byly převezeny ostatky generála Gablenze před 100 lety ze Švýcarska  
do Trutnova. 
 Na výstavě KŽM budou k vidění i modely historických parních strojů,  
např. lokomotiva Böhmen, která přivezla historicky první vlak z Olomouce do Prahy  
před 160 lety. 
 Na trutnovské nádraží přijede i skutečný vlak s historickou parní lokomotivou 310.134 
z počátku 20. století s dobovými vagóny z jaroměřského muzea. Zájemci se mohou svézt. 
 Výstava bude doplněna i současnými modely – nákladní vozy firmy Viamont a 
chladírenskými vozy pro přepravu piva Krakonoš. Pro děti je připraveno modelové vozové 
kolejiště, na kterém si budou moci sami zajezdit, vyzkoušet si řízení vláčků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Akce 10.9. 
             

                     
 

                     
 
 Jaký byl program prvního dne pietních oslav 10. září? 
Poslední cesta polního podmaršálka barona Ludwiga von Gablenz 
9.00-9.15 Malý průvod vojenských historických jednotek (Malé náměstí – Poštovní – Horská 
– Školní) 
9.30 – 10.00 Bohoslužba v kostele Narození Panny Marie 
10.10 – 10.40 Slavnostní zahájení na Krakonošově náměstí (projev starosty, natírání pamětní 
desky, salvy) 
11.00-12.30 Koncert dechové hudby z Lohfeldenu – podium před radnicí 
13.00-14.00 Koncert Městské dechové hudby Krakonoška – podium před radnicí 
13.30-13.50 Příjezd historického vlaku (s věnci) na hlavní nádraží (historický vlak bude  
pro veřejnost jezdit celý den) 
13.50-14.15 Velký průvod vojenských historických jednotek z ČR i zahraničí (nádraží ČD – 
Nádražní – Horská – Krakonošovo náměstí) 
14.15-15.15 Vojenské ceremonie na Krakonošově náměstí 
15.15-16.00 pochod k památníku gen. Gablenze 
16.00-16.45 Památný akt u památníku gen. Gablenze 
16.30-24.00 Kulturní program na Krakonošově náměstí: Vystoupení folklorního tanečního 
souboru Jubilat ze Swidnice. Koncert dechové hudby Seničanka ze Senice.  Chodníkovej 
spektábl Divadla Kvelb z Českých Budějovic (3 vystoupení). Koncert skupiny Kantoři. 
Country skupina Pěna (hudba k tanci i poslechu), taneční vstupy Star Westu.  
 
 
 
 
 
 



Eurodrawing 
         

                  
 
 V sobotu 10.9. na horním (Dlouhém) podloubí Krakonošova náměstí se bude 
realizovat projekt Eurodrawing. V něm jde o to, aby děti z celé Evropské unie společně 
vytvořily jeden obraz a na něm namalovaly místo, kde chtějí žít. Toto místo se jmenuje 
Evropa. V rámci projektu namalují 150 metrů dlouhý obraz při zapojení co největšího počtu 
dětí z různých zemí EU. Každých deset metrů namalují děti z jiné školy v jiné zemi. Motiv 
celého obrazu je cesta do Evropy. 
 Organizátorem projektu je ZŠ V Domcích a partnerem projektu je ZŠ Komenského. 
Společný závěr celé akce má být na jaře 2006 v Bruselu. 
 
 Jako volně přístupné jsou letos tyto památky: 
Památník generála Gablenze od 10.00 do 18.00 hodin (vnitřní prostory - rozhledna a hrobka 
gen. Gablenze) 
Kaple sv. Jana Křtitele (Janská kaple) na Janském vrchu. Otevřeno 10.00-18.00 hodin. 
Městský park – prohlídka s průvodem od 13.00 hodin (od fontány) 
Galerie města Trutnova od 10.00 do 17.00 hodin. Prohlídka s průvodcem. Výstava Josef 
Wagner – obrazy ze soukromých sbírek. Stálá expozice z depozitářů 
Muzeum Podkrkonoší od 10.00 do 17.00 hodin. Prohlídka s průvodcem. Výstava „Čistota půl 
zdraví.“ Stálé expozice: „Bitva u Trutnova 1866,“ Unikátní sbírka včelích úlů. Zpřístupněný 
depozitář „Poklady minulosti.“ 
Kostel Narození Panny Marie od 10.30 do 17.00 hodin. Možnost prohlídky věže a kaple 
kostela. Prohlídka s průvodcem. 
 
Program pro čestné hosty a delegace partnerských měst 
 
Pátek 9.9. Příjezd do Trutnova a ubytování v hotelu Adam. Večeře v restauraci hotelu Adam 
s představiteli města Trutnova 
Sobota 10.9.  
8.00-9.00 Snídaně v hotelu Adam (v 9.00 sraz s představiteli města u recepce MěÚ) 
9.00-9.15 Přehlídka malého průvodu vojensko-historických pěších jednotek v ulici Bulharská 
a Kostelní 
9.30-10.00 Bohoslužba v kostele Narození Panny Marie (k tématu dané hist. události) 
10.10-10.40 Veřejné slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví na Krakonošově náměstí – 
projev starosty, natírání pamětní desky války 1866, salvy. 
10.45-11.15 Slavnostní přivítání zástupců zúčastněných vojensko-historických jednotek  
a čestných hostů starostou města v obřadní síni Staré radnice, slavnostní podpis smlouvy  
o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností mezi městem Trutnov a Kepno (Polsko) 
11.20-13.10 Oběd formou rautu v restauraci Radnice 



13.15 Přesun k vlakovému nádraží, před restaurací budou připraveny tři kočáry, do prvního 
nastoupí starosta města Trutnova a pan Franz-Heinrich Frhr.von Gablenz s chotí, do druhého  
pan Waldemar Prinz zu Schaumburg – Lippe s doprovodem (2 osoby) a do třetího  
pan Ing. Ladislav Mergl s chotí a synem a pan Ing. Josef Fučík. Pan Ing. Josef Komárek  
a delegace z partnerských měst Swidnice, Senica, Lohfelden, Strzelin a Kepno půjdou 
k vlakovému nádraží procházkou v doprovodu představitelů města Trutnova. 
13.30-13.50 Nostalgický příjezd historického vlaku, překládání věnců (vlakové nádraží) –  
pro hosty města bude na perónu vyhrazeno místo asi s 15 židlemi. 
13.50-14.15 Opětovný nástup do kočárů (ve stejném složení osob, na kozlík vozu s věnci 
nastoupí pan Ing. Josef Komárek) a účast ve velkém průvodu po trase z roku 1905: vlakové 
nádraží – Říční, Nádražní, Horská – Krakonošovo náměstí) – v průvodu bude povoz s věnci. 
Kočáry, hudba, jízda, pěší jednotky, hosté a další účastníci. 
14.15 Kočáry předjedou před pódium na Krakonošově náměstí, starosta a hosté vystoupí,  
na pódium vyjde starosta Trutnova, pan Franz-Heinrich Frhr. Von Gablenz, pan Waldemar 
Prinz zu Schaumburg – Lippe, pan Ing. Ladislav Mergl, pan Ing. Josef Fučík a pan Ing. Josef 
Komárek, delegace z partnerských měst v doprovodu představitelů města Trutnova půjdou  
na náměstí v průvodu a zaujmou místo (společně s manželkami a doprovodem výše 
uvedených pánů) ve vyhrazeném prostoru napravo od pódia (při čelním pohledu)  
před podloubím. Starostové partnerských měst, kteří chtějí v určeném čase po projevu starosty 
Trutnova pronést krátkou zdravici, též vystoupí na pódium. 
14.15-15.15 Vojenské ceremonie – uvítání hostů a delegací, představení vojenských 
historických jednotek, dekorování praporů (předání stuh a medailí zúčastněným jednotkám), 
projev starosty, zdravice hostů 
15.15-16.00 Pochod zúčastněných jednotek k památníku X. armádního sboru a generála 
Gablenze na vrchu Šibeník – kočáry předjedou k pódiu a opět do nich nastoupí hosté, kteří 
v nich přijeli, ostatní čestní hosté a delegace z partnerských měst půjdou v průvodu opět 
v doprovodu představitelů města Trutnova. 
16.0-16.45 Pietní akt u památníku, pokládání věnců, hudby, proslovy Ing. Josefa Fučíka, 
pražského zástupce Vojenské kanceláře tradičních pluků ve Vídni, a předsedy Komitétu pro 
udržování památek války 1866 Ing. Josefa Komárka, salvy. 
16.45-17.15 Přesun na Krakonošovo náměstí, kde bude probíhat kulturní program (pro cestu 
od památníku na náměstí budou stejným osobám opět k dispozici kočáry – přesun však již 
nebude organizován formou průvodu), možný odpočinek v hotelu Adam před večeří. 
18.00-20.00 Slavnostní společná večeře hostů města a delegací z partnerských měst 
s představiteli města Trutnov v restauraci Pod Lékárnou (na pěší zóně v ulici Horská) – 
představitelé města Trutnova vyzvednou hosty v hotelu Adam a doprovodí je do restaurace. 
22.00-24.00 Dle zájmu možnost posezení na Krakonošově náměstí, kde bude probíhat 
kulturní program (dostatečný počet míst bude předem rezervován). 
 
Projev starosty Mgr. Adamce 
 
 „Vážené dámy, vážení pánové, vážení návštěvníci, přeji Vám hezké dopoledne. 
Dovolte mi, abych Vás přivítal na trutnovském Krakonošově náměstí při příležitosti zahájení 
Dnů evropského dědictví. Úvodem mi dovolte zmínit se krátce 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 dnes hlásí 47 zemí Evropské kulturní konvence. 
 Česká republika se do akce zapojuje od roku 1991, kdy přes 40 měst poprvé otevřelo 
bezplatně dveře památek. Patří také mezi jedinou evropskou zemi, v níž je garantem DED 



komunální sféra. 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. 
 Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány 
nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 
zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. 
Proto jsou v rámci DED pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, 
městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města 
vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i 
návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince 
žijícího v 21. století,  ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu DED přispívají, a 
proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. 
 Památky jsou v našem povědomí zapsány především jako svědkové naší minulosti  
a hmotné doklady naší historie. Dávná životní moudrost však naléhavě připomíná, že  
bez poznání a respektu k minulosti bychom nedokázali interpretovat naši současnost ani 
anticipovat naši budoucnost. Památky jsou tedy jakýmsi důležitým mostem mezi naší 
minulostí, přítomností a budoucností. 
 Každá z kulturních památek měla v době svého vzniku vždy zcela konkrétní funkci  
a využití a sloužila různorodým potřebám života společnosti. Tím památky přirozeně 
dotvářely kvalitu života a jeho širší civilizační rámec. Jakkoliv některé z nich ztratily 
v průběhu historického vývoje svoje původní funkce, které se často proměňovaly  
a transformovaly podle potřeb a přirozeného rytmu životního běhu, to podstatné přetrvávalo, 
památky formovaly a dotvářely charakter sídelních útvarů a kulturní krajiny. 
 Dámy a pánové. V letošním roce si také připomínáme 745. výročí od první písemné 
zmínky o našem městě. Dovolte mi tedy krátký exkurz k jeho počátkům i pozdější historii. 
 Málokteré české město se může chlubit místní pověstí o svém založení s tak 
pohádkově výpravným i esotericky mnohovrstevnatým jádrem jako Trutnov, v historii někdy 
označovaný jako Dračí město. 
 Traduje se, že v letech 1006 v místech pod hradbami, kudy dnes vede obnovená Dračí 
ulička, lid vznikající trutnovské obce – pod vedením písemně doložitelného zakladatele města 
pana Albrechta z Trautenberku – zabil ukrutnou dračí saň. Její zpodobňování se stalo 
symbolem trutnovské urbanizace. Drak se objevil na městských pečetích a je neodmyslitelnou 
součástí trutnovského městského znaku. 
 Reálné počátky města jsou spojeny s řekou Úpou. Ta dala své jméno slovanské osadě 
vzniklé ve 12. století, kterou pan na Trutnov přejmenovali němečtí kolonisté za posledních 
Přemyslovců. První písemné doklady o městě jsou z roku 1260, kdy Idík ze Švábenic 
obdaroval „pro spásu duše své, manželky Markéty, svých synů a předků“ špitál ve městě Úpa 
řadou výsad. 
 Jméno Trutnov se poprvé objevuje v listině Václava II. roku 1301. Od roku 1399 byl 
Trutnov městem českých královen – je jedním z devíti věnných měst u nás. 
 Václav IV. v roce 1399 zapsal trutnovský kraj s městy Trutnovem a Dvorem Králové 
své manželce Žofii. Ta, ač byla Václavovou ženou od konce roku 1399, byla korunována až 
roku 1400 a až od tohoto roku je tedy právně možné počítat Trutnov mezi královská věnná 
města.Nepochybně ale již nějakou dobu předtím Žofie a dříve snad i Eliška Pomořanská 
užívaly příjmů z Trutnova. 
 Trutnovem se překotně valily dějinné události, neboť jako pohraničnímu městu se mu 
nevyhnula žádná větší válka v této oblasti. V roce 1421 dobyli město husité a Trutnovští byli 
jejich spojencem až do bitvy u Lipan 1434. Rozvoj města v 16. století, které podle sčítání 
mělo 1 100 obyvatel, narušila třicetiletá válka. V roce 1642 a 1647 bylo město vypáleno 
Švédy. Neklidné bylo i 18. století – morové epidemie, války s Pruskem. 



 Vzhledem ke své poloze přímo u východu z důležitého pohraničního průsmyku byl 
Trutnov bezprostředně ohrožen i ve válečném roce 1866. Bitva u Trutnova dne 27. června byl 
jedním z krvavých střetnutí prusko-rakouské války. Skončila rakouským vítězstvím – 
slavným úspěchem velitele rakouského 10. armádního sboru podmaršálka barona Ludwiga 
Gablenze. Právě jeho památce jsme zasvětili program těchto Dnů evropského dědictví, neboť 
28. září uplyne přesně 100 let ode dne, kdy byly Gablenzovy ostatky převezeny ze 
švýcarského Curychu sem do Trutnova a uloženy v kryptě památníku na vrchu Šibeníku. 
Stejně jako tomu bylo tehdy, i dnes, kdy si tuto velkolepou událost připomínáme 
vzpomínkovou akcí nazvanou Poslední cesta, bude naše město Trutnov patřit historickým 
vojenským uniformám a přivítá řadu vzácných hostů. Dobový tisk nám podal podrobné 
svědectví o průběhu zmíněného dne a to se nám také stalo vodítkem při přípravě programu 
vzpomínkové akce. I Vy, vážení spoluobčané, nemůžete být u toho, až na trutnovské nádraží 
přijede ve 13.30 hodin historický parní vlak se smutečním vagónem, a zúčastnit se pak 
velkého průvodu, jenž se vydá z nádraží po stejné trase jako před sto lety. Připomeňme si opět 
vojenské tradice města a jeho význam v dějinách naší země. Uvědomme si znovu i okolnosti, 
které vedly ke vzniku technicky zajímavého kovového památníku na vrchu Šibeník, který se 
v nedávných letech opět stal dominantou a symbolem Trutnova.  
 Tato památka se tak stává jakýmsi mostem mezi minulostí, současností a budoucností. 
Přítomnost nám naštěstí více než doby dávno minulé umožňuje vycházet se sousedy v míru, 
v nové společné Evropě se vzájemně poznávat a sbližovat. K současnosti Trutnova tak dnes 
patří i partnerství s několika evropskými městy – některá již déletrvající a některá stojící  
na samotném počátku. V kulturně společenském programu dnešního odpoledne budete moci 
vidět a slyšet soubory ze tří našich spřátelených měst – dechové orchestry z německého 
Lohfeldenu a ze slovenské Senice a taneční folklorní soubor z polské Swidnice. 
 
 Na horním podloubí Krakonošova náměstí bude dnes rovněž zahájen projekt 
Eurodrawing – česky „eurokreslení.“ Organizátoři ze ZŠ V Domcích oslovili několik škol  
po celé Evropě a samozřejmě i v našich partnerských městech, a děti z celé Evropské unie 
budou společně vytvářet jeden obraz místa, kde chtějí žít. Obraz bude ve finále dlouhý  
150 metrů a každých 10 metrů na něm namalují děti z jiné školy v jiné zemi. Motiv celého 
obrazu je cesta do Evropy. Pokud se vše podaří podle představ organizátorů, uskuteční se 
společný závěr celé akce na jaře 2006 v Bruselu. 
 
 Dámy a pánové, letošní národní téma DED „Nový život v historickém prostředí“ 
přibližuje památky jako žijící objekty, které jsou součástí běžného života společnost. Je 
nanejvýš důležité, aby památky našly své adekvátní využití, aby sloužily potřebám obyvatel  
a návštěvníků našich historických měst a obcí a staly se přirozenou a integrální součástí 
aktuálního obrazu jejich života. Jedině tak lze smysluplně zhodnotit (a to i po ekonomické 
stránce) nezměrný potenciál našeho kulturního dědictví v podmínkách sjednocené Evropy.“ 
 
Čestní hosté slavnosti 
 
 Seznam hostů vzpomínkové slavnosti 10. a 11. září v Trutnově: pan Franz-Heinrich 
Frhr. von Gablenz (praprasynovec Ludwiga von Gablenze) s chotí, pan Waldemar Prinz  
zu Schaumburg-Lippe (pravnuk knížete Wilhelma zu Schaumburg-Lippe) s dcerou a jejím 
přítelem, pan Ing. Ladislav Mergl (příbuzný c.k. mjr. Leopolda Antonína Mergle  
v. Rognitztal) s chotí a synem, pan Ing. Josef Fučík, pražský zástupce Vojenské kanceláře 
tradičních pluků ve Vídni, pan Ing. Josef Komárek, předseda Komitétu pro udržování 
památek z války 1866, delegace z partnerských měst Swidnica – primátor s rodinou a 



místopředseda zastupitelstva města, Senica – p Parízek, Vorlová, Jakubáč, Poláková, Strzelin 
– čtyři osoby včetně starosty, pan Ing. Pavel Bradík – hejtman Královéhradeckého kraje. 
 Tlumočníci: manželé Gablenzovi – Ing. Fiedler, rodina Prince zu Shcaumburg-Lippe, 
Mgr. Petráčková, Lohfelden – Mgr. Missbergerová a p. Vít, polští hosté – p. Pacanová.  
 
Projev starosty Mgr. Adamce 
 
 Odpoledne 10.9. poté, co dorazil na Krakonošovo náměstí od nádraží ČD velký 
slavnostní průvod, znovu promluvil starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec. Po uvítání čestných 
hostů uvedl: „Setkáváme se zde dnes při příležitosti připomínky významné historické 
události, která se právě před sto lety neopakovatelným způsobem  zapsala do dějin našeho 
města. Dne 28. září 1905 byly do Trutnova převezeny a do krypty v památníku na vrchu 
Šibeník uloženy tělesné ostatky tehdejšího významného rakouského generála, podmaršálka 
Ludwiga barona Gablenze. Naskýtá se zde otázka, proč právě do našeho města? Pokusme se 
na ni odpovědět. 
 Město Trutnov a osoba Ludwiga Gablenze byly v minulosti úzce spjaté. Dá se 
s nadsázkou říci, že řízením osudu do našeho města Gablenz zavítal vždy za mimořádných 
okolností, které se o to více vryly do paměti tehdejších Trutnovanů. 
 Poprvé tomu bylo, jak jistě všichni víme, v oné památné bitvě s pruskou armádou  
27. června 1866, kdy se v osvobozeném městě Gablenz navečer ubytoval. Ačkoliv celá 
prusko-rakouská válka skončila známou porážkou Rakouska u Hradce Králové o několik dní 
později, možná právě proto si lidé připomínali raději jen ono jediné vítězství rakouských 
zbraní u Trutnova. Gablenz se v očích tehdejší české veřejnosti stal idealizovaným symbolem 
ochránce vlasti proti odvěkému pruskému nepříteli, kterého dokázal, byť jen na krátký čas, 
zahnal zpět za hranice ‚Cech. 
 Gablenzovo trutnovské vítězství se spolu s vítězstvím arcivévody Albrechta u Custozy 
a admirála Tegethofa v námořní bitvě u ostrova Vis nad Itálií zapsalo do učebnic rakouské 
vojenské historie zlatým písmem. K těmto událostem celé války se lidé ve svých 
vzpomínkách i nadále po dlouhá léta vraceli, obyvatelé Trutnova obzvláště. 
 Podruhé přijel Gablenz přesně o rok později jako účastník vzpomínkové slavnosti  
ve výroční den bitvy. Trutnované si svého osvoboditele nesmírně vážili a projevovali mu svou 
vděčnost. Měli k tomu pádný důvod, neboť se Gablenz významně zasloužil o propuštění 
osmnácti trutnovských měšťanů včetně starosty z pruského pevnostního žaláře, kam je na 80 
dní uvrhla nenávist a zinscenovaný  politický proces, který měl zdůvodnit porážku pruského 
vojska jako zradu obyvatelstva. Zdejší ostrostřelci, z nichž byli někteří mezi zatčenými, podali 
po válce dvorní kanceláři ve Vídni žádost, aby se stal generál Gablenz čestným titulárním 
majitelem jejich spolku. Se souhlasem císaře se tak stalo a významný trutnovský spolek pak 
dostal nový název: „Trutnovský c. a k. soukromý ostrostřelecký sbor polního podmaršálka 
Ludwiga von Gablenz, generála jízdy.“ 
 Přání předsedy spolku trutnovských vojenských vysloužilců, aby budoucí generace 
nezapomněly na rakouské vítězství, draze vykoupené ohromným počtem padlých, vedlo  
za podpory vedení města k myšlence vybudovat zde důstojný památník celému rakouskému 
10. armádnímu sboru. Sedmnáct metrů vysoký litinový jehlanec, který byl dokončen v roce 
1868 také díky významné pomoci knížete Wilhelma zu Schaumburg-Lippe – protektora 
Spolku pro zachování vojenských pomníků z války 1866 v Čechách, se stal památníkem 
všech rakouských vojáků padlých ve dnech 27. a 28. června 1866 a také trvalou připomínkou 
občanské statečnosti a milosrdenství obyvatel města, kteří nesli na svých bedrech tíhu celého 
válečného utrpení. Když vojsko odtáhlo pryč, byli to právě oni jediní, kteří museli snášet bídu 
a hlad, způsobené neúnosnými rekvizicemi a rabováním ze strany Prusů. Museli rovněž 
pohřbívat padlé a ošetřovat raněné, kterých po bitvě v okolí města zůstalo početně víc jak jeho 



obyvatel. Tento fakt, který se téměř zapomenut ztrácí před stále opakovaný, „oslňujícím 
leskem vítězství a statečnosti vojáků,“ byl s vděčností zmíněn při slavnostním odhalení 
památníku 27. června 1868. Při této příležitosti byl v Trutnově Gablenz ve svém životě 
naposled. A že to byla významná událost i v rámci celé monarchie, dokazuje účast členů 
panovnického domu: arcivévodů Albrechta a Rainera, kteří zastávali nejvyšší funkce 
v armádě. 
 
 Slavnostní vysvěcení dokončeného památníku provedl královéhradecký sídelní biskup, 
doprovázený početným zástupem duchovenstva. 
 Díky úsilí našich předků a jejich, pro nás už jen těžko pochopitelného vlastenectví, 
reprezentovanému loajalitou k panovníkovi a láskou k tak zvané „širší vlasti,“ máme  
na dominantní výšině Šibeníku zajímavou památku. Tam, kde ještě v polovině 19. století stála 
kamenná terasa – pozůstatek dávno opuštěného popravčího místa se šibenicemi – vyrostla 
ojedinělá stavba, která v sobě spojuje technickou střízlivost a účelnost rodící se průmyslové 
doby a umění fascinované možnostmi poprvé zcela netradičně použitého strojírenského 
materiálu – litiny. Jehlanec, který je celý smontován na místě z dílů dovezených ze slévárny 
litiny v Blansku, je svojí konstrukcí a rozměry (váží okolo 50 tun) na území celé tehdejší 
habsburské monarchie jediný. Neměli bychom na to zapomínat. 
 
 Než rakev s Gablenzovými tělesnými ostatky v roce 1905 započala svou dlouhou 
poslední cestu po železnici ze Švýcarska do Trutnova, předcházelo tomu ještě mnoho 
událostí. Prohra v roce 1866 znamenala pro Rakousko kromě obrovských ztrát na životech  
a placení válečných náhrad ještě výraznou změnu zahraniční politiky. Rakousko přišlo o své 
italské državy, muselo přehodnotit a značně snížit své mocenské ambice v Evropě a opustit 
tzv. Německý spolek, který tak de facto zanikl. Tato ztráta politické a vojenské prestiže vedla 
k zásadním změnám v armádě. Prakticky většina důstojníků z nejvyšších míst, kteří bojovali 
v Severní armádě proti Prusku, byla propuštěna či pensiována.  
 Nevyhnulo se to nakonec ani podmaršálku Gablenzovi, panovník ve své nepřízni 
nedělal rozdíly. Gablenzovi nepomohly ani jeho předchozí vojenské úspěchy ve válkách 1859 
a 1864. Nezbylo mu tedy nic jiného, než díky svým dobrým vztahům z minulosti se pokusit 
uplatnit v zahraniční politice a s příbuznými se angažoval i v bankovní sféře. I přes drobné 
úspěchy mu však nakonec štěstí nepřálo a život nad poměry, do něhož ho nutilo jeho okolí 
kvůli reprezentaci, ho stál mnoho peněz a nervů. Když se k tomu přidal i krach rodinné banky 
na vídeňské burze, jeho život se zhroutil a generál Gablenz pak dobrovolně ukončil svůj život. 
Byl pohřben daleko od své vlasti i bydliště na předměstském hřbitově bez vojenských poct, 
jako obyčejný člověk. Hrob zůstal neudržován a zapomenut až do té doby, kdy se začalo 
s velkolepým budováním moderní metropole Švýcarska, jejíž nové zástavbě musel ustoupit  
i prastarý hřbitov. 
 
 Šestnáctitisícový Trutnov přelomu 19. a 20. století nijak zvlášť významným městem 
habsburské monarchie nebyl, pomineme-li jeho důležitost v rámci slibně se rozvíjejícího 
lnářského průmyslu. A přesto se nakonec stal místem posledního odpočinku rakouského 
podmaršálka. Tehdy bývalo obvyklé pohřbívat významné osobnosti z řad armády buď v jejich 
rodinných hrobkách, nebo na k tomu zřízených posádkových hřbitovech typu Heldenbergu  
u Vídně. Nemůžeme se tedy ani divit, že tehdejší představitelé města a vojenských spolků 
vyvinuli značnou snahu o získání Gablenzových ostatků do Trutnova. Jistě doufali ve zvýšení 
společenské prestiže a možná je k tomu vedl i romantický pohled na hrdinství: generál leží 
zpět mezi svými bývalými spolubojovníky. 
 Událost, která připadla na čtvrtek 28. září 1905, musela pro tehdejší trutnovské 
obyvatelstvo být nejen velkolepou podívanou, ale pramenila z ní i čest a hrdost na to mít ve 



městě pohřbenou takovou osobnost, jakou nesporně generál Gablenz v minulosti byl. Město 
navštívili významní představitelé armády a součástí programu se stala i vojenská přehlídka. 
Kromě vojáků se slavnostního průvodu účastnily také četné veteránské spolky z celé 
habsburské monarchie a delegace ze zahraničí. Celá slavnost byla podrobně popsána 
v dobovém tisku a ani fotografové nezůstali stranou. Díky tomu se i po sto letech můžeme 
učinit představu o jejím průběhu a nám nezbývá než se podivit nad tím, že se celá slavnost 
tehdy tak vydařila a obešla bez problémů. 
 Pevně doufám, že tomu nebude jinak ani dnes, kdy se po stejné trase vydává průvod 
tradičních uniformovaných jednotek, aby slavnostně položil věnce u památníku generála 
Gablenze, jehož památku si připomínáme. 
 
 I když z dnešního pohledu se nejeví osobnost Ludwiga Gablenze na svoji dobu 
nikterak výjimečná a zrovna tak jako nebyli výjimeční ani ostatní rakouští generálové 
poloviny 19. století, jeho doba je nám již velmi vzdálená a s odstupem času vidíme jeho život 
v kontextu s historickými událostmi ve zcela jiném světle, než jeho současníci. Vojenští 
historikové jistě mohou ve svých bádáních hodnotit kriticky jeho velitelské schopnosti a 
charakterní vlastnosti, aniž by byli zatíženi sentimentem či emocemi. Určitě by však bylo 
chybou zpochybňovat či zatracovat jeho činy, když uvážíme, že vše konal v souladu 
s nejlepším úmyslem a pro svoji vlast tak, jak to nejlépe dovedl. Každopádně byl Gablenz 
významnou osobností a jeho životní cesta je pevně spojena s naším městem, v němž nakonec 
nalezl místo svého spočinutí. 
 Dopřejme mu tedy zasloužený věčný klid.“ 
 
Publikace „Gablenz – trutnovská legenda“ 
 
 Při příležitosti 100. výročí převozu ostatků generála Gablenze do Trutnova vydalo 
město publikaci „Gablenz - trutnovská legenda,“ k níž úvodní slovo napsal starosta města 
Trutnova Mgr. Adamec. Na vzniku publikace s četnými dobovými fotografiemi se podíleli: 
„Archivní materiály a fotografie poskytlo díky laskavosti PhDr. Milady Ryšánkové Muzeum 
Podkrkonoší v Trutnově (album fotografií z převozu ostatků generála Gablenze a fotografie 
ze stálé expozice bitvy u Trutnova) a též Státní okresní archiv v Trutnově v čele s ředitelem 
Bc. Romanem Reilem (fotografie ze sbírky skleněných fotodesek z pozůstalosti Oskara 
Nimsche a dokumenty z Fondu spolku vojenských vysloužilců v Trutnově). Ostatní historické 
obrázky a portréty pocházejí ze soukromých sbírek členů KVH Trutnov a Komitétu  
pro udržování památek z války roku 1866 v Hradci Králové. Současné fotografie pomníků 
jsou z archivu fotodokumentace oprav památek odboru rozvoje města a územního plánování 
MěÚ v Trutnově. Autorem kritického pohledu na velitelské schopnosti generála Gablenze je 
vojenský historik Ing. Josef Fučík. Články z dobového tisku zpracovali Antonín Just a 
Vlastimil Grof. Německý překlad zhotovil Ing. Gűnter Fiedler ze Střediska česko-německého 
porozumění v Trutnově. 
 Publikace v rozsahu 64 stran zahrnuje: Vzestup a pád rakouského generála. Vítězství  
a prohry generála Ludwiga von Gablenze. Stavebně-technický vývoj památníku X. armádního 
sboru. Slavnost při příležitosti převozu ostatků generála Ludwiga von Gablenze do Trutnova. 
Obrazová příloha. Resumé v německém jazyku. 
 
Program 11. 9. 
 
Program oslav pokračoval i v neděli 11. září: 



9.00-9.30 Přesun do městského parku, kde na schodech u jezírka bude koncertovat C. k. 
kadetní hudba (v parku možnost prohlídky výstavy uspořádané v rámci Dnů evropského 
dědictví) – hosty si vyzvednou v 9 hodin v hotelu Adam opět představitelé města Trutnova. 
9.30 Přesun účastníků v doprovodu C. k. kadetní hudby ke kapli sv. Jana Křtitele na Janském 
vrchu (jedno z míst nejprudších bojů bitvy u Trutnova 27.6.1866 za prusko-rakouské války). 
9.50-11.30 Krátký pietní akt (projev starosty města), prohlídka barokní kaple – expozice 
muzea války 1866, naučné stezky 1866 a památníku C. k. X. armádního sboru a generála 
Gablenze na vrchu Šibeníku. 
11.30-11.50 Přesun do restaurace No.1 na oběd. Po něm rozloučení, odjezd hostů. 
 
 Na slavnostním shromáždění u Janské kaple, před níž vojáci položili pamětní věnce 
z dubového listí, převzal starosta Ivan Adamec jako uznání za vstřícný přístup města k obnově 
historických památek pamětní medaili od Klubu vojenské historie v Trutnově. 
 
Rozhovor s praprasynovcem generála Gablenze 
 
 Rozhovor s praprasynovcem Franzem-Heinrichem Frhr. Von Gablenz přinesly 13.9. 
Krkonošské noviny. 
 Rodina Gablenzů je v Evropě známá jako rodina armádních velitelů, kteří se proslavili 
na mnoha bitevních polích. „V současné době už ale mezi námi nejsou žádní vojáci 
z povolání. Já jsem letec v důchodu.. Byl jsem šéfpilotem boeingu,“ řekl v rozhovoru 
potomek slavného generála. 
 Byl jste už někdy v Trutnově a jak se vám tady líbí? „Tady v Trutnově jsem ještě 
nebyl, ale navštívil jsem s klubem seniorů Liberec, kde ale nebylo tak pěkné počasí. Jsem 
velice dojat atmosférou oslav a prostředím tady v Trutnově.“ 
 Co víte o historii Trutnova? „Vím o něm už u minulosti, protože je pro mě důležitý  
bitvou z roku 1866, což se v rodinném podání předává z generace na generaci.“ 
 Vzpomíná vaše rodina na generála Gablenze? „Ano, naše rodina je celkem početná a 
hlavně společně s částí, která bydlí v Sasku, si často připomínáme dějiny našeho rodu. I další 
naši předkové se totiž stali slavnými vojevůdci. Praotec byl v pruském vojsku generálem, a i 
když byli oba bratři v armádách, které před lety stály proti sobě, v soukromém životě si velice 
dobře rozuměli. Vojenství šlo stranou.“ 
 Co pro vás znamená být potomkem generála Gablenze? „V Rakousku je rodinná 
větev, kde jsou přímí potomci. Pro všechny byl významnou osobností. V rodině byl také 
považován za velice pohledného muže a proto ho přezdívali Krásný Luis.“ 
 Máte nějaké památky na vašeho předka? „Ano, máme. Manželka mimo jiné v sobotu 
večer předala starostovi města fotografii Ludwiga von Gablenze, když mu bylo kolem 
patnácti, šestnácti let. Tato fotografie je kopií originálu, který stále uchovává moje 
sestřenice.“ 
 
 Na vzpomínkovou Gablenzovu akci přispělo město částkou 120 tisíc korun  
na částečné krytí nákladů spojených s ubytováním a stravováním účastníků. Peníze na tuto 
významnou slavnost byly poukázány Klubu vojenské historie Trutnov, který byl 
spolupořadatelem této akce ke 100. výročí převozu ostatků generála Gablenze do Trutnova. 
Dalších 247 tisíc se podařilo KVH získat od sponzorů – trutnovských firem. Počítá se  
i s částkou kolem 20 tisíc korun, což má být příjem z jízdného parním vlakem. 
 
 
 
 



Výstava skupiny Žebřík 
         

                   
 
 Práce členů výtvarné skupiny Žebřík byly po výstavě 11.9. na prostranství  
před Janskou kaplí přemístěny až do 28. října v Kafírně ve Spojenecké ulici. 
 
Adopce na dálku (4. ZŠ) 
 
 Chvályhodnou aktivitu prokazuje 4. ZŠ R. Frimla. V rámci projektu Adopce na dálku 
pravidelně podporují pěti tisíci korunami patnáctiletého indického chlapce Mahanteshe Y. 
Kolakua. Z této částky je mu hrazeno školné, uniforma, školní pomůcky a základní zdravotní 
péče. (Peníze opatřují učitelé a žáci ZŠ). 
 Zprávu o něm dostává škola dvakrát ročně – jednou o jeho učebních výsledcích a 
novou fotografií. 
 
Klub seniorů 14.9. 
 

                   
 
 Hosty Klubu seniorů 14.9. byli ředitel oblastní nemocnice MUDr. Martin Limburský a 
vedoucí trutnovského Klubu zdraví Libuše Jobová. Přítomní byli také seznámeni s úplným 
textem česko-německé deklarace z roku 1997 předsedou KS Miroslavem Šafaříkem. Ten 
zaslal premiéru Paroubkovi dopis, v němž požaduje omluvu německého předsedy vlády 
Schrödera českým občanům, utíkajícím před 2. světovou válkou ze Sudet. Přesné znění 
dohody opatřila KS místopředsedkyně českého parlamentu Miroslava Němcová na žádost 
klubu. 
 
Protitanková mina (nález) 
 
 Druhá světová válka se připomněla i po půl století. 14. září 2005 našli dělníci  



při bagrování protitankovou minu v prostoru za hypermarketem Hypernova. Nebezpečnou 
výbušninu zajistil přivolaný technik. Mina mohla ovšem pocházet i z doby okupace v roce 
1968, kdy v blízkých bývalých kasárnách byla sovětská vojska. 
 
Výstava k 1. výročí vstupu ČR do EU (MěÚ)  
 
 Od 15. září je ve vstupních prostorách budovy MěÚ instalována (do 14. října) výstava 
k 1. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Putovní výstava byla zahájena  
17. května v Hradci Králové, kde ji uvedl europoslanec Oldřich Vlasák a hejtman 
Královéhradeckého kraje Pavel Bradík. 
 
Europoslanec J. Zieleniec v Trutnově 
 
 Mezi trutnovské zemědělce  zavítal 15.9. europoslanec Josef Zieleniec a diskutoval 
s nimi především o podmínkách trhu v EU. „Chceme mít stejné podmínky jako okolí. 
Nepožadujeme více peněz, ale rovné podmínky na trhu,“ zdůraznil jednatel společnosti 
Farmers Ivan Tancibudek. „Důležitá je i stabilita, aby stále nedocházelo ke změnám 
podmínek.“ 
 Europoslanec Zieleniec přislíbil, že bude zájmy zemědělců hájit. „Dlouhodobé 
uzavření evropského zemědělství by postupně vedlo k uzavření Unie i v ostatních oblastech  
a ztratili bychom výhody, které máme.“ Přísné evropské normy jsou podle něho výhodou. 
„Právě naše vysoké standardy zatím brání tomu, aby Unie pustila na svůj trh levné potraviny 
z třetího světa.“ Diskuse byla odborná bez politických podtextů. 
 
Velký pátek jako svátek (?) 
 
 Velký pátek by měl být státem uznaným svátkem. Mezinárodní den žen má být 
z kalendáře vymazán jako významný den. Tuto novelu zákona o státních svátcích schválili 
senátoři. Pro ni hlasoval i trutnovský senátor Ivan Adamec. „Od začátku odmítáme MDŽ. 
Navrhli jsme vyměnit ho za jiný.“ ČR má podle něho svátků dost. „Měli bychom slavit jenom 
opravdu významné dny nebo svátky.“ V současné době se slaví v ČR 13 svátků, během 12 je 
pracovní volno. 
 Farář Husitské církve československé v Trutnově Tomáš Karel to podporuje. „Jako 
křesťan Velký pátek světím a nepotřebuji k tomu státem volný den. Myslím si ale, že lidem to 
může připomenout, že Velikonoce nejsou pouze pondělní pomlázka, ale že je to také o něčem 
jiném.“ 
 
„Světluška“ 
 
 Do charitativní akce Světluška se 16.9. už tradičně zapojily i studentky SZŠ. Nabízely 
kolemjdoucím za 25 korun přívěsky a informační letáky o údělech zrakově postižených. 
Vybráno bylo 15 600 korun. Oslovení lidé byli velmi vstřícní. 
 
 
 
 
 
 
 



Pes sympaťák 
 

                  
 
 Již dvanáctý ročník soutěže „Pes sympaťák“ uspořádaly 17.9. Dům kultury a 
Hafoland, psí salón. Akce proběhla na Jiráskově náměstí. O titul se podělili německý špic 
Lucy  a bernský salašnický pes Ben. 
 Soutěže se zúčastnilo 18 psů. Nerozhodovala rasa, stáří ani velikost psů. Hodnotila se 
šikovnost, roztomilost, netradiční psí schopnost. O udělení titulu rozhodli diváci – přišlo jich 
několik desítek. 
 
Závod modelů aut (DDM) 
 
 V závodě radiem řízených modelů aut ve třech kategoriích se představilo 44 jezdců. 
Trutnovský kroužek vznikl při DDM iniciativou Jana Blahovského. V kroužku se děti naučí 
při sestrojování modelů ze stavebnic pracovat s dílenským nářadím a osvojí si i potřebné 
znalosti z fyziky a mechaniky. Závodní auta se sestrojují v poměru 1:10 na elektrický pohon. 
Mladým modelářům se hodně věnuje pracovnice DDM Blanka Nehybová. 
 
Hotel Bohemia 
 
 Prodej hotelu Bohemia v Palackého ulici není přes úsilí ZM stále úspěšně ukončen. 
Poslední zájemce Oldřich Vosáka z Malých Svatoňovic nabízel sice 10 milionů, ale ten 
nedával záruku včasné splatnosti. „Hotel není pro někoho, kdo ho chce na úvěr. To je podnik, 
na který musí mít zájemce peníze. Zastupitelstvo nemusí objekt prodat každému, kdo přijde. 
Každá věc má svůj čas, každý dům má svého kupce.“ Uvádí starosta Adamec. 
 Trutnov se snaží hotel prodat od března loňského roku za deset milionů korun. 
„Možná náš někteří zájemci zkoušejí, jestli nepůjdeme s cenou dolů.“ To starosta odmítá. 
 Hotel Bohemia má 32 až 38 míst v restauraci a 25 lůžek. Chybí však bezprostřední 
místo pro garážování. 
 
Prodej bytových domů už dražbou 
 
 Další doprodej městských bytových domů se má provádět už dražbou. Radnice totiž 
zjistila, že některé tyto domy se snaží koupit lidé, kteří v domech určených k privatizaci 
nebydlí. Objekty ale skupují, aby je výhodně prodali dál. Chtějí přitom využívat hlavně slevy, 
kterou město při prodeji domů podle vlastních zásad dává. 
 „Vyskytují se lidé, kteří jsou pouze zprostředkovateli tohoto prodeje. A my nechceme 
prodávat domy do třetích rukou nebo na kšeft,“ vysvětluje starosta Adamec. 



 Město nechce na prodeji prodělávat – proto dražby. „Ať si takový dům i s nájemníky 
klidně koupí realitní kancelář. Nám to nevadí. Ale koupí ho za hodnotu, která je minimálně 
vyvolávací cenou.“ S tímto názorem souhlasilo i 25 členů posledního zastupitelstva. 
 Trutnovu se privatizace městského bytového fondu daří. Za uplynulých sedm let se 
prodalo 4 500 bytů. Město si chce ponechat pouze byty pro sociální účely, třeba ty, které 
souvisejí s péčí o staré lidi 
 
Oprava evangelické fary 
 
 Na rekonstrukci evangelické fary v Úpické ulici (narušený plášť a nátěr střechy si 
vyžádá 450 000 Kč) přispěje město 200 000 Kč. Dalších potřebných 100 000 Kč má fara 
z vlastních zdrojů, 150 000 Kč má slíbeno z nadace Jeronýmova jednota. 
 Oprava fary dále zlepší vzhled této části Trutnova. 
 
 Do 20.9. mají občané možnost zakoupení divadelního předplatného v Domě kultury  
na sezónu 2005/06. Předplatné zahrnuje osm divadelních představení vždy jednou v měsíci  
od září do dubna. Prodej předplatného zajišťuje recepce Národního domu. 
 
Fotovýstava Ctibora Košťála ve Swidnici 
 
 Do konce října bude v rámci 18. ročníku Dnů fotografie ve Swidnici vystavovat práce 
trutnovského fotografa Ctibora Košťála. Soubor fotografií zahrnuje 62 snímků formátu  
35 x 40 centimetrů, práce z posledního roku. 
 „Oslovil mě duchovní otec Andrej Protaszuk, zda bych v tomto pro Trutnov 
partnerském městě nechtěl připravit autorskou expozici. Souhlasil jsem a koncem září se 
konala vernisáž. Výstavou byl zároveň otevřen nový, skvěle prosvětlený výstavní prostor 
v posledním patře zrekonstruované Městské knihovny,“ uvedl Ctibor Košťál. 
 V budoucnu bude kolekce Košťálových obrazů představena jistě i v Trutnově. 
 
Televize o podnikatelce J. Davídkové 
 
 Jeden z dílů televizního dokumentu Dvanáct odvážných (vypráví o českých 
podnikatelích, kteří vlastní prosperující společnost) natáčela televize 22.9. v textilní firmě 
Jarmily Davídkové. Jde o firmu zabývající se odborným vyšíváním a ažurováním. „Byl to 
odvážný krok, když se po dvaceti letech coby výpravčí ve svých padesáti letech pustila  
J. Davídková do podnikání,“ uvádí režisér dokumentu Martin Hanzlíček.  
 

K celostátní akci Den bez aut 22.9. se Trutnov nepřipojil. Zdůvodnil to starosta Ivan 
Adamec. Ten je přesvědčen, že člověk a auto k sobě dnes neodmyslitelně patří. „Řada lidí se 
bez auta neobejde. I já jezdím autem do práce.“ Pro starostu, který zastává i funkci senátora, 
je auto nutností. 

K této akci se v ČR připojilo 85 měst – mezi nimi Dvůr Králové a Jilemnice. 
 

 
 
 
 
 
 



Muzejní noc na Stachelbergu 
 

                   
 
 Od 23.9. 19.00 do 01.00 hodin proběhne první Muzejní noc v muzeu tvrze Stachelberg 
za účasti uniformovaných vojenských jednotek. Návštěvníci prožijí dobu podzimu osudného 
roku 1938. 
 Netradiční akce, pečlivě připravená pracovníky muzea tvrze, jistě zaujme. Program asi 
dvouhodinový bude třikrát opakován na parkovišti na vrcholu silnice Trutnov – Žacléř  
(přes Babí). Na místo konání akce dopraví zájemce zdarma autobus od hlavního vlakového 
nádraží – stejně i pro cestu zpět. Muzejní noc navštívilo na tisíc zájemců. 
 Pro návštěvníky je připraveno i občerstvení za symbolické ceny. 
 
Společnost Cali Vita 
 
 Přednáška Společnosti Cali Vita „Naše tvář – obraz našeho zdraví“ proběhla 22.9. 
v malém sále MěÚ.  Úvodní přednášku k cyklu o Fyzioscanneru (pohledové diagnostice) 
pronesl MUDr. Jiří Fiala. 
 
Cena za projekt Sazka Arény 
 
 Významného ocenění své práce se dočkali 23.9. ve francouzském Nice, kde jim 
udělila Evropská asociace ocelových konstrukcí prestižní ocenění za projekt pražské Sazka 
Arény. „Objevili jsme se ve společnosti takových architektů jako je Santiago Calatrava  
a Norman Foster. První ze dvou světových architektů cenu získal za olympijský stadion 
v Athénách, druhý z nich za jedinečný most ve Francii. Tuto cenu u nás naposledy získal  
před osmi lety Janský most v Ústí nad Labem,“ uvedl trutnovský architekt Martin Vokatý. 
Ateliér Atip, z něhož projekt vzešel, vede se svým otcem Vladimírem. 
 Na dosaženém úspěchu má velký podíl i pražská firma Excon, která dělala statiku 
vlastní ocelové konstrukce. 
 
 Kandidatura ČR na pořádání halového mistrovství Evropy v atletice byla zamítnuta 
údajně pro problém viditelnosti, který mají všechny víceúčelové haly, které nejsou přímo  
pro atletiku.  Podle architekta Martina Vokatého to není ale podstatné. Při většině soutěží  
na oválu se závodníci seběhnou na vnitřním okruhu, a tam je viditelnost velmi dobrá. Navíc je 
v hale dost dalších informačních technologií, obrazová kostka, elektronický pás kolem 
hlediště. Atletické hřiště by se dalo i zvýšit. 
 
 
 
 



SZŠ 
 
 V konkurenci 56 škol uspěli studenti SZŠ v projektu Škola pro udržitelný život, 
vyhlášený nadací Přátelství. Využili prostor u školy pro pěstování léčivých bylin. 
 
Počítačové kurzy 
 
 Dnešní doba je dobou počítačů. Podporuje to i ministerstvo informatiky Národním 
programem počítačové gramotnosti. Během čtyř dvouhodinových kurzů se zájemci seznámí 
se základními počítačovými pojmy, ovládáním počítače, s textovým editorem MS Word, prací 
s internetem a dalším. Účastníci hradí 100 Kč za jeden kurz. Výukové prostory jsou v areálu 
ZŠ V Domcích. Semináře jsou určeny všem věkovým kategoriím. 
 
 Ještě k Dnu opevnění: Letos se slaví u příležitosti 67. výročí všeobecné mobilizace 
československé branné moci 1938 a 60. výročí osvobození naší země od nacismu. 
 
Oživený Stachelberg 
 

                   
 
 Ve Stachelbergu, informují Krkonošské noviny, nejznámější pevnosti v okrese, 
proběhne akce Oživený Stachelberg. Návštěvníci se přesunou do doby podzimu 1938  
a shlédnou ukázky stavby opevnění, vyhlášení mobilizace následného ústupu z pohraničí  
po přijetí Mnichovského diktátu. 
 Do konce září 1938 se podařilo v této oblasti vybetonovat pouze první z dvanácti 
plánovaných objektů. Ty měly být propojeny rozsáhlým podzemním systémem. Stachelberg 
nabízí část už zpřístupněného podzemí s jediným dochovaným exponátem posuvného bednění 
pro betonování. 
 O Stachelberg se obětavě starají členové družstva Fortis. V Den opevnění bude 
přístupný i libeňský pěchotní srub s plechovou imitací původní pancéřové věže. 
 
 První představení divadelní sezóny 2005/06 se konalo 27.9. v Národním domě „Jako 
jedna rodina.“ Je to komedie, která odvážně a vtipně odpovídá na otázku, zda muži a ženy 
vůbec mohou žít nejen vedle sebe, ale dokonce i dohromady. Vystupují v ní známí herci Pavel 
Zedníček, Svatopluk Skopal, Jana Paulová a Miroslav Vladyka. 
 
Městský bytový podnik před transformací 
 
 Městský bytový podnik by se měl změnit v příštím roce na společnost s r.o. Tak už 
fungují Technické služby a Lesy a parky, které stoprocentně vlastní město. „Takové 
fungování je daňově výhodnější. Navíc bytový podnik dnes provádí řadu činností pro 



soukromníky. Transformace pro něj znamená, že vstoupí se zdravou kůží na volný trh,“ 
vysvětluje trutnovský starosta Adamec. 
 Bytový podnik spravuje na 1 500 bytových a nebytových jednotek města a 2 500 
soukromých bytů. S masivní privatizací bytového fondu začala radnice před deseti lety. 
V roce 1995 měl Trutnov 5 500 městských bytů. Dnes jich má asi pětinu. Děláme tedy vlastně 
více práce pro nové vlastníky domů než pro město,“ uvádí ředitel MBP Jan Karpíšek. 
 Za posledních pět let se snížil počet zaměstnanců MBP z 23 na 14. „Prošli jsme 
čtyřicetiprocentní personální redukcí. Mohu ale potvrdit, že dnes máme na osobu více práce 
než v minulosti,“ řekl dále. 
 S uvedenými změnami také souvisí záměr radnice prodat celý areál MBP  
za 11,5 milionu korun. Činnost BP by však s eventuálním prodejem nekončila. 
 
Demonstrace na Krakonošově náměstí 28.9. 
 

                               
 
 Za účasti několika set většinou mladých lidí proběhla na Krakonošově náměstí 28.9. 
od 15.00 hodin demonstrace. Vystoupilo při ní pět kapel, moderování obstaral Pepa Lábus. 
„Účelem shromáždění spojeného s hudbou je upozornit na stále sílící snahy omezit svobody 
částečně nabyté po listopadu 1989 a na možnou totalitní budoucnost. Jde nám o to zamyslet se 
nad zlověstně narůstajícími tendencemi k bezpráví v naší zemi. Pronásledování těch, kteří 
hudbu techno uctívají, považujeme za bezprostřední útok i na svobodu naši,“ informovali  
na plakátech a internetu organizátoři Stanislav Penc a Radek Langhamer.  
 Akce konané na den sv. Václava probíhala ve 23 místech ČR. „Když jsem rozesílal 
mail od Standy Pence, někteří muzikanti se ohradili, že zde žádný policejní stát není. Není, ale 
byl když tu vládli komunisté a opět by mohl být. Stačí si jen připomenout nedávný projev 
soudruha Paroubka,“ varuje Pepa Lábus. 
 Mezi kapelami, které na demonstraci konzertovaly, byla trutnovská parta Veso, 
punkrockový Benjaming Band z Petříkovic, skupina Reagge zkouška, Pepa Lábus a spol. a 
Skapollo.  
 
 
 
 
 
 
 



Setkání pamětníků MK 29.9. 
 

                  
 
 Městská knihovna s regionálními funkcemi připravila 29.9. od 9.00 hodin ve své 
studovně setkání pamětníků knihovny. Sešlo se tu při malém pohoštění na dvacet věrných 
čtenářů více než osmdesátiletých, kteří minulost trutnovského knihovnictví prožívali. 
Nechyběla mezi nimi ani bývalá ředitelka ML Jaroslava Kobrová a metodička Zdena 
Chmelařová. Nejstarším účastníkem setkání byl Josef Macháček, kterému je již 91 let. 
 Se současným stavem knihovny a její budoucností seznámila účastníky stávající 
ředitelka Jaroslava Maršíková. „Máme zde na 130 tisíc svazků a každý rok přijde do knihovny 
přes 100 tisíc návštěvníků.“ 
 Na závěr srdečného setkání dostali účastníci pamětní list a květinu. 
 
Klub seniorů 29.9. 
 
 Do Klubu seniorů zavítal na pozvání 29.9. ředitel firmy Transport Jiří Ticháček a 
ředitel Střední lesnické školy v Trutnově Josef Štych, aby besedovali o situaci a problematice 
ve svých organizacích. 
 
Matriční události 
 
 V září se v Trutnově narodilo 70 dětí, z toho bylo 18 trutnovských – 9 chlapců  
a 9 děvčat. 
 V tomto období zemřelo v Trutnově 44 osob, z toho 19 našich spoluobčanů (13 mužů 
a 6 žen). 
 Uzavřeno bylo 30 sňatků, z toho byl jeden církevní. Členky komise pro občanské 
záležitosti navštívily při životních jubileích 30 našich spoluobčanů s kytičkou a malým 
dárkem. 
 
KVH – výroční střelby v Babí 
 

                   



 
 Koncem září se sešli přátelé a členové Klubu vojenské historie na střelnici v Babí  
při tradičních výročních střelbách z předovek. Letos už podevětadvacáté. „Účastníci stříleli  
do malovaných terčů. Vítězem discipliny na akustický terč a na sklopné prase se stal Václav 
Hlava, pistolový souboj vyhrál Čeněk Resl – oba jsou členy KVH Josefov.“ Střelbu ke ptáku 
nejlépe zvládl Jaroslav Hurdálek, malovaný terč Jaroslav Jindra. V soutěži o krále střelců 
KVH Trutnov zvítězil Jan Řehák (pistole) a Jaroslav Jindra (puška). 
 
Nezaměstnanost 
 
 V září nezaměstnanost znovu nepatrně stoupla. V trutnovském okrese činila 9,3 %. 
Bez práce bylo 5 711 obyvatel (v srpnu o 65 méně). „Do evidence se nám přihlásila další 
várka absolventů. Zvýšení nezaměstnanosti jde vlastně na vrub právě jim,“ uvádí k této situaci 
ředitel trutnovského úřadu práce Zdeněk Šmíd. 
 Největší skupinou nezaměstnaných jsou mladí lidé ve věku do 29 let se vzděláním 
vyučený nebo vyučený s maturitou. Nejvíce volných míst je tradičně pro dělnické profese, 
nejméně pro lidi se změněnou pracovní schopností. 
 Z jednotlivých podniků je výjimkou v nezaměstnanosti ZPA CZ. Tento výrobce 
elektronických elektroměrů a přijímačů hromadného dálkového ovládání získal dobrou 
zakázku v Bulharsku. „Díky novým zakázkám jsme během srpna a září přijali dalších 35 
zaměstnanců do výroby, převážně v dělnických profesích,“ uvedl generální ředitel společnosti 
Jaroslav Jirman. Počet zaměstnanců firmy ZPA CZ tak vzrostl na tři sta. 
 Další volná pracovní místa se rýsují i v dalším podniku ve společnosti ABB Energo. 
 Na podporách v nezaměstnanosti vyplatil úřad práce za rok 2005 dosud 62 milionů 
200 tisíc korun. V září pobíralo podporu 1 727 uchazečů o práci, asi 1/3 evidovaných 
nezaměstnaných. V rámci Aktivní politiky zaměstnanosti byla zajištěna práce pro 240 lidí.  
Na veřejně prospěšné práce se po dohodě s obcemi a charitativními institucemi podařilo 
umístit 108 lidí, do rekvalifikace bylo zařazeno 52 uchazečů. 
 Odborná praxe byla zabezpečena pro 17 absolventů SŠ a VŠ. S příspěvkem úřadu 
práce vzniklo 70 nových pracovních míst. 
 

  
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
 



Kulturní nabídka na říjen 
 
 Zářijové Radniční listy přinesly jako každý měsíc s předstihem rozsáhlou kulturní 
nabídku na říjen. 
1.10. Tleskač Desotaled Dee Pee. Koncert v New Endu. 
2.10. Petra procházková – přednáška a beseda. ESHQ – promítání filmu. Výstava fotografií 
Ivy Zímové „Před válkou jsem měl hračky.“ Pořadatel: Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Trutnově. Sborová místnost na faře v Úpické 163 od 15.00 hodin. 
2.10. Akademie třetího věku. Prof. Zd. Trnka: Vrcholný hudební klasicismus (W. A. Mozart). 
Pořádá ČČK a DK v kině Vesmír od 14.30 hodin. 
3.-8.10. Týden knihoven. Pořádá Městská knihovna Trutnov. 
4.10. Wihanovo kvarteto. Koncert Trutnovského podzimu. DK. Koncertní síň B.Martinů. 
5.10. Karakoram. Radko Chadima – cestopisná přednáška s diapozitivy. DK. Nár. dům.  
6.10. Jarní vánek. Pořádá Country club Bonanza. 
7.10. Daniela Verterová – housle, Martin Stupka – viola, Barbora Sejáková – klavír, Lukáš 
Hurník – průvodní slovo. „Trutnovský podzim.“ Pro SŠ. KSBM. 
7.10. Renata Ardaševová – klavír, Igor Ardašev – klavír. „Trutnovský podzim.“ KSBM. 
7.10. Sto zvířat. Veso. Koncert v New Endu. 
8.10. Drakiáda – soutěž. Červený kopec nad ZŠ R. Frimla. Pořádá DK. 
8.10. Oblastní výměnná schůzka sběratelů v Klubu důchodců Na Nivách. Pořádá Klub 
filatelistů Trutnov. 
9.10. Michal na hraní. Michal Nesvadba v zábavném pořadu pro děti. Pořadatel: Umělecká 
agentura Pragokoncert. Kino Vesmír. 
11.10. Bilbo Compagnic. „Trutnovský podzim.“ Národní dům. 12.10. pro ZŠ a SŠ. 
13.10. Country band Bonanza. Country club Bonanza. 
14.10. Senatori Ensemble (SRN). „Trutnovský podzim.“ Konc. síň B. Martinů. 
14.10. Katka Šarközi. Koncert v New Endu. 
17.10. Akademie třetího věku. Prof. PhDr. Zd. Macek: Evropa v roce 1936 a na cestě 
k Mnichovu. ČČK a DK. Kino Vesmír. 
18.10. Filharmonie Hradec Králové. Sólistka: Gabriela Demeterová – housle, dirigent: Ondřej 
Kukal.. závěrečný koncert „Trutnovského podzimu.“ (Zahajovací koncert TP se uskutečnil už 
30.9.: Štěpán Rak – kytara, Alfréd Strejček – recitace. Koncertní síň B. Martinů. 
20.10. Kasteláni. Country club Bonanza. 
21.10. Žalman a spol. Pořádá DK. Národní dům. 
21.10. Schodiště. Koncert v New Endu. 
23.10. Čertův švagr. Představení z pohádkového cyklu Sedmikráska. DK. Nár. dům. 
24.10. Povídejme si, děti… Pořad pro MŠ a 1.-3. tř. ZŠ. DK. Národní dům. 
24.10. Pianothéka. Večer vyprávění a písniček na jevišti u klavíru s Richardem Pogodou. DK. 
Národní dům. 
25.10. Setkání divadelníků. DK. Národní dům (malý sál). 
26.10. Večer s módou. Autorská módní přehlídka. DK. Národní dům. 
27.10. Trutnovský drak. Vyhodnocení I. ročníku literární soutěže mladých. Pořádá 
Trutnovský literární klub. Galerie města Trutnova. 
27.10. Tvrdohlavá žena. Divadelní předplatné. DK. Národní dům. 
27.10. Wotroci. Country club Bonanza. 
28.10. Strange people Need of Activity. Koncert v New Endu. 
31.10. Akademie třetího věku. Prof. PhDr. Josef Císař: Osobnosti českého divadla. Pořádá 
Český červený kříž a Dům kultury Trutnov. Kino Vesmír. 
31.10. Halloween. Zábavný podvečer pro děti. Pořádá DK. Kino Vesmír. 
 



Výstavy: 
Do 12.10. Josef Wagner: Obrazy ze soukromých sbírek. Pořádá Galerie města Trutnova  
a Galerie Dračí ulička ve svých prostorách. 
Do 14.10. Výstava k 1. výročí vstupu ČR do EU. Pořadatel: Město Trutnov a kancelář 
poslance EP Ing. Oldřicha Vlasáka. Vestibul městského úřadu. 
Do 18.10. Tóny světla. Výstava tvorby Jarina Krouze – doprovodná výstava festivalu 
Trutnovský podzim. Pořadatel DK. Koncertní síň B. Martinů. 
Do 20.10. Jan Skuček: Z naší přírody. Výstava fotografií. DK. Kino Vesmír. 
6.10.-6.1.2006 Šestinožci mezi námi. Výstava fotografií doc. Jiřího Zahradníka. Pořadatel: 
Město Trutnov a Galerie města Trutnova v I. podlaží MěÚ. 
 

                  
 
14.10.-13.11. Ateliéry 2005. Výstava prací členů Unie východočeských výtvarníků. Pořadatel: 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. 
 

                  
 
18.10.-26.11. Společná Evropa II. Pořadatel Galerie města Trutnova. 
 

                  
 
23.10.-20.12. Daniel Hála: Patagonií v sedle. Výstava fotografií. DK. Kino Vesmír. 



24.-27.10. Trutnovští ochotníci. Výstava o ochotnickém divadle souvisejícím s Národním 
domem v letech 1900-1990. Pořadatel Dům kultury. Národní dům – malý sál. 
Od 26.10. Studentský fotosalon. Galerie Dračí ulička. Gymnázium Trutnov. 
 

                    
 
Výstava o činnosti Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR (20.10.). Galerie města. 
 
„Trutnovský podzim“ 
) 

                  
 

Program jubilejního 25. ročníku slavností komorní hudby Trutnovský podzim 2005: 
Pátek 30. září v 19.30 hodin v Koncertní síni B. Martinů: Štěpán Rak – kytara. Zahajovací 
koncert. Program: Jelínek, Rak. Patron koncertu: Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. 
Úterý 4. října v 19.30 hod., KSBM Wihanovo kvarteto. Program: Mozart, Martinů, Paganini, 
The Beatles. Patron koncertu: Infineon Technologies, Trutnov, 
Pátek 7. října v 9.00 a 11.00 hodin, KSBM. Daniela Oerterová – housle, Martin Stupka – 
viola, Barbora Sejáková – klavír, Lukáš Hurník – průvodní slovo. Koncert pro SŠ a slavnostní 
předání Ceny Společnosti B. M. za nejlepší interpretaci skladby B. Martinů na Mladém podiu 
2004 v Karlových Varech Daniele Oerterové, Martinu Stupkovi a Piccolo orchestra. Program: 
Dvořák, Martinů, Smetana. Patron koncertu: Kasper KOVO s .r.o. Trutnov. 
Pátek 7. října v 19.30 hodin, KSBM, Renata Ardaševová a Igor Ardašev – klavír. Program:  
B. Smetana – Má vlast (čtyřručně). Patron koncertu Kasper KOVO s.r.o. Trutnov. 
Úterý 11. října v 19.30 hodin, Národní dům. Bilbo Compagnie: Komedie dell-arte. Patron 
představení ZPA CZ, spol. s r.o. Trutnov. 
Středa 12. října v 9.00 a 11.00 hodin, Národní dům. Program z 11.10. pro ZŠ a SŠ. 
Pátek 14. října v 19.30 hodin, KSBM. Senatori Ensemble (SRN). Program: Haydn, Dusík, 
Bruch, Martinů. Patron koncertu: Texlen, a.s. Trutnov. 
Úterý 18. října v 19.30 hodin, Národní dům. Filharmonie Hradec Králové. Sólistka Gabriela 
Demeterová – housle, dirigent Ondřej Kukal. Program: Martinů, Beethoven, Dvořák. Patron 
koncertu: SKIP HARDWARE s.r.o. 



30. září – 18. října, KSBM, výstava tvorby Jarina Krouze „Tóny světla.“ Patron výstavy: 
Ekvita s.r.o. Trutnov. Otevřena při koncertech, v So a v Ne od 13 – 17 hodin. 
 
 Dramaturgem 25. slavností komorní hudby Trutnovský podzim byl MgA. Jan 
Páleniček. Organizační zajištění Mgr. Zina Rýgrová. Festival pořádal Dům kultury Trutnov 
ve spolupráci s českou kulturou s.r.o. pod záštitou města Trutnova. Poděkování patří panu 
Milanu Lhotákovi (firma FotoGold) za fotodokumentaci festivalu a panu Antonínu Krbílkovi 
za ladění a přípravu klavíru. 
 
„Trutnovská 50“ 
 

                   
 
 Třetí ročník Trutnovské 50 se jel 1. října jako součást cyklistického seriálu Kolo pro 
život České spořitelny. Do Trutnova se sjelo na 700 milovníků horských kol s celou českou 
bikerskou špičkou. V kategorii Elite muži potvrdil nejlepší formu Radek Dítě časem 1:42:06. 
 Počasí se k závodům vydařilo. Své si užily i děti na tratích 1-5 km v areálu ZŠ R. 
Frimla. 
 „Trutnovská 50 se stává pomalu tradicí a příští ročník, který proběhne opět první 
říjnovou sobotu, se doufám posune znovu o kousek výš,“ uvedl hlavní organizátor závodu Jan 
Slavíček. 
 
Nový autosalon 
 
 Nový autosalon byl 1.10. otevřen v Pražské ulici naproti bývalé porodnici. Jeho 
majitel Tomáš Lajský je partnerem německého autorizovaného prodejce. Kromě prodeje 
nových, ale i ojetých vozů, všech modelových řad, nabízí servis, pojištění a leasing. Součástí 
večera byla také barmanská show. 
 
Klub zdraví 
 
 Klub zdraví Trutnov připravil na 3.10. další setkání se zájemci o zdravý životní styl 
v budově CASD na téma „Pohyb pro každého a v každém věku. Začít cvičit není nikdy 
pozdě.“ Součástí setkání byly ochutnávky zdravých pokrmů. Vstupné dobrovolné. 
 
 
 
 
 
 



Městská knihovna – Týden knihoven 
 

                   
 
 Městská knihovna Trutnov připravila ve dnech 3.-8. října pro své čtenáře i obyvatele 
města řadu zajímavých akcí: 1. Provazkiáda – navažte přátelství s knihou. 2. Velké říjnové 
čtení aneb Pocta Boženě němcové (pro děti I. stupně ZŠ). 3. Setkání se zajímavou osobností 
Trutnova. 4. Bezplatná výuka internetu. 5. Naše knihovna očima nejmenších čtenářů 
(výtvarná soutěž pro děti předškolního a školního věku). 
 I letos je to příležitost k prominutí sankčních poplatků ve všech odděleních a 
pobočkách knihovny a možnost zaregistrovat se v knihovně bez placení členského příspěvku. 
 O trutnovské kronice vyprávěl 5. října ve studovně MK Antonín Just. 
 
 Na provoz trutnovské knihovny ani na provoz místních sportovních zařízení nebude 
mít zdražení plynu od 1.10. o sedmnáct procent nějaký příliš negativní vliv. 
 
Městská policie 
 
 Městská policie v Trutnově působí zároveň s běžným svým posláním i osvětově, a to 
nejen v Trutnově. 5. října besedovali její členové s žáky druhého stupně v tělocvičně ZŠ  
ve Svobodě nad Úpou. Po dvě hodiny vysvětlovali v diskusi dětem zásady veřejného pořádku, 
správného chování dětí i dospělých na konkrétních příkladech. Velké pozornosti se těšily 
ukázky sebeobrany. Řada žáků prokázala, že mají v problematice udržování bezpečnosti 
zásadní přehled. 
 
Karakom 
 
 Zajímavou přednášku doloženou řadou snímků měl 5.10. Ing. Radko Chadim. 
Účastníkům přiblížil druhé nejvyšší horstvo světa v Pakistánu, pohoří Karakom, s údajně 
horolezecky nejtěžší horou planety legendární K2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stávka lékařů 
 

                                                   
 
 Nezvyklá demonstrace lékařů proběhla 6. října. I praktičtí lékaři v trutnovském 
regionu se zapojili do celostátní stávky proti nedostatku financí ve zdravotnictví. Některé 
ordinace však nebudou uzavřeny – budou zajišťovat akutní případy. „Stávkovat budeme 
všichni. Nechceme ale, aby po nás zůstalo nějaké vakuum. Proto někteří zůstanou ve svých 
ordinacích, aby zajistili péči pro akutní případy,“ potvrdil praktický lékař Tomáš Rousek. 
 Lékaři kritizují ministerstvo zdravotnictví především pro špatně nastavený zdravotní 
systém. Pojišťovny musí platit více než samy vyberou na pojistném. Dochází pak 
k několikaměsíčnímu zpoždění plateb – sahá to někde až k červnu. Lékaři mají oprávněnou 
obavu z krachu svých ordinací. 
 Vina není také ani jednostranným útokem na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. 
„Rozhodně náš protest není útokem na ni. Například u nás v Trutnově máme jednu 
z nejlepších okresních poboček VZP,“ uvádí MUDr. Rousek. 
 Protestní akce proběhla v Praze 6.10. od 12 do 13 hodin. Hodinovým uzavřením 
provozu se připojili ke stávce praktických lékařů také lékárníci svým prohlášením „z důvodu 
nespokojenosti s politikou vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR, která přivedla české 
zdravotnictví do finanční krize. Nezlepší-li se okamžitě platby zdravotních pojišťoven 
(zpoždění 2-3 měsíce), nebudeme schopni nakupovat dostatečné množství léků a hrozí 
výrazné zhoršení služeb poskytovaných lékárnami.“ 
 Ke stávce praktických lékařů a lékárníků se symbolicky připojili i zubaři a dětští 
lékaři. Pacienti by neměli být poškozeni – za uzavřené ordinace je připravena náhrada. 
„Postavili jsme lékařskou službu první pomoci v trutnovské nemocnici díky pochopení jejího 
ředitele Martina Limburského a vedoucího lékaře RZP Zdeňka Tichého. Doktorku i sestru 
platíme z vlastní kapsy,“ upozornil lékař Tomáš Rousek, člen Sdružení praktických lékařů. 
 Otevřené zůstane i dětské středisko u 1. ZŠ. „Většina z nás zavře ordinace a aktivně se 
zúčastní protestu v Praze. Někteří ale po dohodě zůstanou v ordinacích a podpoří stávku prací 
za kolegy. Rozhodně ale ti, kteří na doporučení našeho sdružení zůstanou ordinovat, nebudou 
pokládáni za stávkokaze.“ 
 Pacienty s akutními případy budou informovat dispečerky na čtyřech telefonních 
číslech zveřejněných i v Krkonošských novinách – 499 840 100, 499 735 921, 499 735 922 a 
499 866 210. 
 
 Kam 6. října k lékaři s akutním případem: 
Do trutnovské nemocnice – v prostorách LSPP od 8 do 16 hodin, 
Na záchranku v Odolově – v prostorách Báňské záchranné služby slouží lékař Pavel Černý,  



k akutním případům na Úpicku vyjede sanitka. 
Praktičtí lékaři, kteří stávkují, ale dnes zůstávají v ordinacích – Ilona Gultová, ordinace 
v Polské čp. 91 Trutnov, tel. 499 814 500. Luboš Tuček, Benešova 141, Poříčí,  
tel. 499 841 713 (od 12 do 16 hodin), Jarmila Oravcová, 5. května 424, Svoboda n.Ú., 
499 871 140 (od 7 do 10 hodin), Irena Stichlová, Říční 102, tel. 499 811 257 (od 7  
do 10 hodin), Zdeněk Vrtala, Pec p. Sněžkou 320, tel. 499 329 340. Dana Vichová, 
Jihoslovanská 465, Vrchlabí, tel. 499 421 645 (od 7.30 do 12 hodin). 
 
 Zdravotníci dávají vinu za současné problémy ve zdravotnictví ministryni Miladě 
Emmerové – vyčítají jejímu vedení prohlubující se deficit veřejného zdravotního pojištění, 
nekvalitní legislativu a chybějící přípravu nových lékařů. 
 Lékárníci, zubaři a dětští lékaři, kteří se připojili k praktickým lékařům, mají společné 
problémy. „Ta situace se dotýká i nás. Většina z nás stávku podpoří,“ uvádí stomatolog 
Miroslav Voženílek z Trutnova. Jak se zubaři ke stávce připojí, záleží na individuálním 
přístupu každého z nich, např. hodinovým přerušením práce. 
 „Se stávkou souhlasí i dětští lékaři,“ vyjádřila jejich stanovisko dorostová lékařka 
Hana Svobodová. „Se stávkou souhlasíme. Podporujeme ji a jdeme do ní. Péči pro akutní 
případy zajistíme, středisko u 1. ZŠ bude otevřené. 
 Na hodinu po poledni zavře v rámci stávky 70 % lékáren v ČR. I trutnovské se přidají. 
„Chceme kolegy podpořit. Snažíme se držet pohromadě. Proto od 12 do 13 hodin vyřídíme 
pouze akutní případy,“ vyjádřil se za lékárníky Ondřej Bednařík z Lékárny na Horské. 
 
 Stávka lékařů proběhla na trutnovském okrese i v Trutnově samém bez problémů,  
i když většina ordinací praktických lékařů zůstala uzavřena. Otevřeno zůstalo pouze osm 
ordinací, které zastoupily lékaře demonstrující v Praze. Nějaký nápor pacientů k nim se však 
nekonal, žádné fronty nebyly. Řada pacientů si přeložila návštěvu u lékaře na jiný den. 
 K pražské demonstraci se vyjádřil v Krkonošských novinách lékař Tomáš Rousek  
ze Žacléře. „Určitě tam bylo víc než patnáct set lidí. Počasí nám přálo, podařilo se naplnit účel 
akce. Najednou se o problému ve zdravotnictví mluví, premiér začal jednat s pojišťovnami. 
Potěšilo nás, že nás přišel podpořit pražský primátor Pavel Bém. Naopak ke slovu jsme 
nepustili doktora Ratha. Kromě praktických lékařů tu byli také zubaři, dětští lékaři a 
potěšující byla také účast kolegů z některých nemocnic.“ 
 
 Protesty lékařů nalezly souhlasnou odezvu i u vedení Královéhradeckého kraje, 
kterému vládne opoziční ODS. „Protest lékařů je legitimní a má naši podporu, je navíc jen 
symbolický. Snad povede k řešení krize ve zdravotnictví, aby se předešlo daleko většímu 
vyhrocení situace,“ uvedl hejtman Pavel Bradík. 
 
 Květinová výzdoba z centra Trutnova je už postupně stahována k přezimování  
ve sklenících. Načas ji ještě použili pracovníci Technických služeb při výzdobě areálu  
na Zelené louce u příležitosti Hospodářské výstavy. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hospodářská výstava v Trutnově 6.10. 
 

                   
 
 Již potřetí se uskutečnila v Trutnově začátkem října v areálu Texlenu – Zelená louka 
Hospodářská výstava. Jaký byl její program ve dnech 6.-8. října 2005? 
Čtvrtek 6. října 10.00 Slavnostní zahájení výstavy za účasti hejtmana kraje a zahraničních 
hostů 
Pátek 7. října 10.00 – 12.00 Odborný doprovodný program pro firmy a podnikatele „Polský 
den“ se závěrečným rautem a jednáním českých a polských firem. 
Sobota 8. října Barmanská show. Jízdy vyhlídkovým vlakem – Laza Reisen, Rebels tem 
Trutnov – akrobatický rokenrol. Předváděcí akce firem. Restaurace otevřena denně  
od 9.00 – 17.00 hodin. 
 
Z rozhovoru Radničních listů s ředitelem výstavy Ing. Vladimírem Motlem. 

Čím se liší letošní výstava od předchozích dvou? Již od počátku její přípravy jsme 
hledali nosný motiv. Regionální nespecializované výstavy se nedají realizovat každoročně  

bez rizika poklesu zájmů vystavovatelů. Novým motivem, na kterém letos stavíme, je 
intenzifikace česko-polské podnikatelské spolupráce. 

Jaké partnery máte na polské straně? Kontaktovali jsme celkem 46 polských 
organizací hospodářského rozvoje a služeb pro podnikatele v celém příhraničním prostoru 
wroclavského vojvodství a získali pro součinnost také organizátory evropského setkání firem 
Futturallia 2006 ve Wroclavi a Czech Trade Varšava. Stavíme také na dlouhodobých 
partnerských vztazích se SIPH Swidnica a partnery z Walbrzychu a Klodska.  

Má letošní výstava nějakou dominantu? Nazval bych jí její druhý den, kdy se 
uskuteční odborný program pro firmy a podnikatele s názvem „Polský den.“ Čeští a polští 
účastníci budou seznámeni s podmínkami pro podnikání v obou zemích, akcí setkání 1 000 
evropských firem Futurallia 2006 ve Wroclavi, projektem SP pomoci malým firmám  
do 9 zaměstnanců na obou stranách hranice. V závěru kontaktní jednání firem. 
 Doznal výstavní areál nějakých změn oproti předchozím ročníkům? Areál Texlenu, 
a.s., na Zelené louce v Trutnově je dlouhodobě výrobně uzavřen. Interiéry jsou vhodnými 
prostorami pro konání akcí tohoto druhu a doznaly letos dalších zlepšujících uživatelských 
úprav. Rozsáhlými stavebními úpravami prošlo celé venkovní prostranství a také fasáda 
vstupního objektu s velkoplošným billboardem výstavy. Při pokračování výstav v dalších 
letech je možné provádět postupně další vylepšování interiéru budov. 
 Jaký je letos zájem firem o účast? Ukazuje se, že zájem o účast již většinou nemají 
vystavovatelé, kteří přišli v prvních dvou letech. Museli jsme oslovovat nové firmy. Ani 
povědomí o této krajské akci není zatím výrazné, zejména ve vzdálenějších oblastech, takže je 
opět většina účastníků z území trutnovského a náchodského okresu. Dále se potvrzuje, že  
ve firmách existují naprosto protichůdné názory na efektivitu výstav. Někde je ochota 
investovat opakovaně více tisícové částky do tištěné reklamy než na expozici výstavy, jinde 
firmě stojí za to jít na výstavu jen pro public relation. 



 Co dál? Bude-li nadále město Trutnov a Královéhradecký kraj pořádání výstavy 
podporovat, je možné uvažovat o dalších ročnících s mottem kontaktního setkávání českých  
a polských firem. Otevřenou otázkou zůstává, zda se výstava má uskutečňovat každoročně. 
Odpověď na ni jistě dá letošní výsledek, jak co do počtu vystavovatelů a návštěvníků, ale 
zejména jejich hodnocení. 
 
 Již dvakrát se podařilo v roce 2003 a 2004 úspěšně uskutečnit tuto významnou akci 
propagaci firem královéhradeckého kraje. Shodný počet 84 vystavovatelů v obou 3 000 a 
4 000 návštěvníků dokládají zájem o tuto regionální akci. 
 Pokračování úspěchu oborově nespecializovaných regionálních výstav, které mají 
všeobecný charakter propagace výrobků firem, zboží a služeb, je možné pouze nabídkou 
specifického tématu, uvádí v RL manažer výstavy Ing. Motl. 
 Tím je na letošní hospodářské výstavě v Trutnově rozvoj česko-polského obchodu a 
podnikatelské spolupráce. Že je Polsko se svými téměř 40 miliony obyvatel velmi 
perspektivním teritoriem, pochopily bohužel dříve než my zejména firmy německé, jejichž 
investice zde jsou vyšší než u nás. 
 Možnosti rozvoje česko-polských obchodních a podnikatelských vztahů v naší 
příhraniční oblasti sv. Čech mohou být pro obě strany velmi zajímavé vzhledem k malým 
vzdálenostem i jazykové příbuznosti. 
 Pro účast na výstavě se podařilo získat 25 polských hospodářských a obchodních 
komor a řemeslnických cechů – oproti dřívějším ročníkům výstavy, dá se letos očekávat 
nárůst počtu expozic polských firem. 
 
 Třetí hospodářskou výstavu navštívilo na čtyři tisíce sedm set lidí. K vidění byly 
prezentace výrobků a služeb 90 českých a polských firem. V prodejní části si mohli 
návštěvníci nakoupit vybrané zboží. 
 Letošní zdařilou hospodářskou výstavu slavnostně zahájili proslovem hejtman Bradík, 
starosta a senátor Adamec a ředitel výstavy Motl. 
 
 Nijak rušivě, naopak mile na návštěvníky Hospodářské výstavy zapůsobila poblíž 
vchodu do areálu památní socha sv. Jana Nepomuckého, dílo z roku 1807. Připomněla 
zajímavě minulost těchto míst. 
 
Ceny brambor 
 
 Úroda brambor se zdá letos slibná – na trhu jich je a bude dostatek. Problémem  
pro zemědělce jsou však ceny. Za brambory dostanou ve výkupu méně než činí výrobní 
náklady – ty jsou téměř dvojnásobné. Nelíbí se to ani agronomovi ZD Trutnov Volanov Janu 
Zuzánkovi, které musí prodávat obchodníkům kilogram brambor za 2,00 až 2,20 koruny. 
„Lidé ale za ně v prodejnách zaplatí pět až šest korun.“ Už proto se zaměřují družstevníci  
ve Volanově více na drobné zákazníky, kterým prodávají brambory za čtyři koruny. Vážně 
také uvažují o snížení plochy brambor při příští sadbě.“ 
 
Drakiáda na Červeném kopci 
 
 Trutnovské tradiční Drakiádě, pouštění draků, chyběl 8. října pořádný silný vítr. 
Chvílemi bylo však naopak bezvětří, jak si stěžovali závodníci. „Stáli jsme tu přes hodinu a 
draka jsme dostali na oblohu snad jen na dvě minuty.“ Majitelé nápaditě provedených pěkně 
zdobených draků letos marně vzhlíželi prosebně k obloze o vítr. 
 



Školy a mobily 
 
 Používání mobilů při vyučování je na trutnovských školách zakázáno, i když dětem 
pak hrozí kromě jejich odebrání a vrácení rodičům i další kázeňský postih. „Teď už mobily 
nejsou takovou módou, jako ze začátku. Když tahle komunikace začínala, tak se tím chtěl 
kdekdo pochlubit. Jako za nás třeba kalkulačkami. Teď už ani mobil není atraktivní,“ uvedl 
ředitel ZŠ Mládežnická Zdeněk Géc. „Za minulé pololetí jsem nemusel řešit žádný prohřešek 
tohoto typu.“ 
 
35 let KŽM 
 

                   
 
 Při výročí 35 let trvání Klubu železničních modelářů v Trutnově 8. října v klubovně 
bývalého DDM vzpomínal zajímavě i jeden ze zakladatelů KŽM Jiří Beran. „Je to nádherná, 
nezapomenutelná činnost, ale taky vyžaduje nervy. Hodně trpělivosti – pro svou osobní kázeň 
a šikovnost a především pro malé svěřence… Jen si zkuste vyrobit vagonek o rozměrech 
nemnoha milimetrů.“ 
 Výčet činností KŽM, jak uvádí ve svém článku v Radničních listech redaktor Josef 
Farský, byl stručný, víc než slovní spíše obrazový v pětatřicetileté kronice, jejíž precizní 
provedení mohou obdivovat i nejzasvěcenější kronikáři. Stránky hýří barvami, fotografiemi, 
stručnými zápisy. Dvanáct velkých knih. Zahleděla se do nich řádka návštěvníků, mezi 
prvními i místostarostka města Trutnova Ing. Hana Horynová. Obdivoval, a nikoliv poprvé, 
také místopředseda Saského modelářského svazu Peter Pohl, dále majitel firmy Tillig TT 
Bahn Haus Jűnger. Potěšením byla podívaná i pro Blanku Nehybovou z DDM z ulice R. 
Frimla, přátele z města Glossen. Nemohli chybět kronikáři města – profesor Antonín Just a 
jeho kolega Karel Hybner, fotograf na slovo vzatý. Nelenil také více než sedmdesátiletý 
Bohuslav Šedo z Chocně a člen KŽM. Došlo i na dárky – knihy, samozřejmě se stavovskou 
tématikou, z Drážďan lucerna z parní lokomotivy a další zajímavosti. Zaujala také nabídka  
ze strany majitele firmy z města Sebnitz, ležícího hned za státní hranicí u našeho 
Šluknovského výběžku. Je to bezplatný odběr modelů TT pro provoz klubového kolejiště 
v Trutnově. 
 K výročnímu dni patřily také jiné pozoruhodnosti, např. velký dort ve tvaru 
lokomotivy. Ani se do té krásy s nožem nechtělo, ale na jazyku se tohle dílo z ženských rukou 
jen rozplývalo. Kdo z pětatřiceti členů KŽM nepřišel, může jen litovat. Podával se také závin 
s pětatřicítkou, připíjelo se trutnovským Krakonošem spolu s účastníky z družebních klubů 
z Mostu, Chocně, Kolína i společnosti Viamont. A pak došlo na stisky rukou, někde ukápla i 
slzička při vzpomínce na období dlouhé, neobvyklé, ale o to zajímavější. 
 Teď se sejdou příznivci tak hezkého a vytrvale udržovaného koníčku, jak uvedl 
předseda klubu Jiří Novotný, počátkem měsíce prosince 2005. Na další výstavě ve Staré 
radnici. 
 



Týden knihoven 
 

                   
 
 Týden knihoven v Trutnově ve dnech 3.-8. října zhodnotila v RL Mgr. Jaroslava 
Maršíková. „Jako jednotícího prvku letošního Týdne knihoven jsme využili motta „Velcí a 
malí Čechové.“ V rámci toho jsme chtěli připomenout jedinou ženu, která se v anketě 
„Největší Čech“ dostala do první desítky – Boženu Němcovou. Proto bylo Velké říjnové 
společné čtení zahájeno četbou z „Babičky,“ která byla poprvé vydána před 150 lety. Čtení 
proběhlo v prostorách oddělení pro děti za účasti žáků 1. ZŠ v Trutnově. Bylo doplněno  
o ukázky z děl českých autorů, kteří Boženu Němcovou znali, a děti se tak dozvěděly spoustu 
nových informací o této spisovatelce. 
 V průběhu celého týdne bylo možno svůj vztah ke knihovně zapojením do tzv. 
Provazkiády. Této možnosti využili především malí čtenáři a velmi hezkým způsobem 
ozvláštnili prostory svého oddělení. Využíváme této možnosti, abychom poděkovali 
učitelkám detašovaného pracoviště MŠ Novodvorská, které do celé akce kromě dětí zapojily i 
jejich rodiče a znovu jako loni navázaly spolupráci s knihovnou. 
 Současně probíhala výtvarná soutěž „Knihovna očima nejmenších čtenářů.“ 
Z obdržených prací, které budou vystaveny v oddělení pro děti, budou vylosováni tři účastníci 
soutěže a v upomínku obdrží knihu. 
 Ve středu jsme mezi námi přivítali pana profesora Antonína Justa. Jeho vyprávění  
na téma „Jak se píše kronika“ přiblížilo návštěvníkům složitou práci kronikáře města, kterou 
vykonává již 47 let. Zájemci si také mohli prohlédnout kroniku z roku 2004. Protože jeho 
velkým koníčkem je historie, byla jí snována část týkající se města Trutnova. Poutavé 
vyprávění se protáhlo do večerních hodin a jeho účastníky obohatilo o nové poznatky. 
 Stejně jako každý rok mohli naši občané z řad seniorů využít nabídky a každý den  
od 9 do 12 hodin se ve studovně učit pracovat s internetem. Pracovnice si pro ně připravily 
„taháky“ s jednoduchým popisem činnosti. Zájem byl veliký a odměnou pro pracovnice je, že 
všichni zúčastnění jsou schopni bez jejich pomoci vyřizovat elektronickou poštu a orientovat 
se v informacích, ke kterým mají díky internetu přístup. 
 Jsme velkým úspěchem akce rádi. Program v Týdnu knihoven se setkal s příznivým 
ohlasem čtenářů všech věkových skupin a budeme se snažit připravit další zajímavé akce.“ 
 
Poškození naučné stezky 1866 
 
 O víkendu 9. října se zase „vyznamenali“ neznámí vandalové, kteří poškodili stezku 
války 1866 u památníku generála Gablenze. Způsobená škoda dosahuje 12 tisíc korun. 
K poškození – letos už potřetí – použili sprejové barvy. Předchozí škoda za 20 tisíc korun 
poškodila reflektory, osvětlující památník. (Sprejerství už není jen  přestupkem, ale trestným 
činem.) 
 



Rozšíření naučné stezky 
 
 Naučná stezka slouží již čtvrtým rokem návštěvníkům parku. V poslední době byla 
dále rozšířena. První část je v podstatě přímo v parku, druhá část vede po lesních a polních 
cestách do Starého Rokytníku. Na 11 km dlouhé stezce upoutá monumentální pomník 
rakouských dělostřelců, pomník Julia Krušiny a památník 23. pěšího pluku barona Airoldi. 
 Podobně jako první část naučné stezky je i tato vybavena dřevěnými směrovými 
ukazateli s vojenskou symbolikou. 
 Délka památkové trasy napovídá, že je určena spíše pro cyklisty v létě a lyžařům 
v zimě. Velmi vhodný informační materiál k naučné stezce vydalo TIC v Trutnově. 
 
Rekonstrukce komunikací na Kryblici má zpoždění 
 
 Rekonstrukce komunikací na Kryblici letos ukončena nebude – pouze její část, a sice 
od lázní ke křižovatce Kryblické a Mánesovy ulice. Práce zahájené v červnu měly být 
ukončeny do listopadu. Firma Geosan Dopravní stavby ze Zásmuk má zpoždění. Do konce 
srpna měly být opraveny mj. i schody ze Svažité ulice k  
zahradnímu městu, ulice Svažitá  
do konce září. 
 Když společnost Geosan viděla, že je ohrožen termín stavby, požádala v srpnu město o 
prodloužení termínu. To však bylo odmítnuto. Další jednání nyní (v říjnu) probíhají. 
 Město sice původně počítalo s touto akcí na dva roky, Geosan ale při výběrovém 
řízení slíbil dokončení za pět měsíců. A skutečnost? „My jako rada s tím momentálně 
nemůžeme nic dělat. Místní obyvatele můžeme pouze požádat o trpělivost. Věřím, že 
výsledek celé rekonstrukce bude stát za to,“ uvedl k tomuto problému starosta Ivan Adamec. 
 
„Kniha mého dětství“ 
 
 Poprvé 12. října mohli čtenáři Krkonošských novin si mohli zakoupit publikaci z nové 
edice Nejmilejší kniha mého dětství od Julese Verna „Dva roky prázdnin“ (za 39 Kč). 
Pokračovat v této akci se bude informací v KN každou středu až do Vánoc. Knihu je možno 
získat i s novinami v trafikách. 
 
Hokej – výtržnictví, tresty 
 
 Výtržnictví do sportu nepatří. Potvrdil to svým rozsudkem Okresní soud v Trutnově 
12. října. David Fér má zastaveno stíhání na dobu dvou let a šesti měsíců a na stejnou dobu 
má zákaz vstupu na všechna hokejová utkání HC Trutnov. Petr Kníže má stejný trest, ale 
omezený délkou jednoho roku. 
 Rvačka fanoušků se odehrála v Trutnově po skončení zápasu s Opočnem. Jeden 
z opočenských fanoušků skončil v nemocnici. Desetiměsíční podmíněný trest dostal už 
v červenci Michal Morávek s odkladem na dva roky a zákazem vstupu na všechna utkání HC 
Trutnov. 
 Oddíl HC Trutnov byl potrestán krajským hokejovým svazem uzavřením hřiště  
na jedno mistrovské utkání a pokutou dva tisíce korun. Oddíl tím přijde o zisk ze vstupného 
ze zápasu se Dvorem Králové, na který by určitě přišlo na tisíc diváků. 
 
 
 



 
Případ Věchet – Beluská 
 
 Rozruch způsobil v Trutnově případ disidenta a zakladatele trutnovského rockového 
festivalu Martina Věcheta, který veřejně oznámil, že na trutnovském městském úřadě pracuje 
estebačka Dagmar Beluská. Případ by měla posuzovat přestupková komise MěÚ.  Bude tomu 
ale patrně jinak – vedení radnice chce předat tento případ některé přestupkové komisi 
v okolních městech, aby se předem vyhnula obvinění v podjatosti, uvedl tajemník MěÚ 
Zdeněk Nýdrle. 
 Na Věcheta podala trestní oznámení uvedená Dagmar Beluská za to, že o ní  
před rokem Věchet v televizi prohlásil, že ji prověrková komise v roce 1990 vyhodila  
od policie. Toto rozhodnutí však občanská komise změnila. Beluská pracuje nyní na matrice 
MěÚ v Trutnově. Policie nejprve Věcheta obvinila z trestných činů pomluvy a neoprávněného 
nakládání s osobními údaji, potom ale podle uvedení policejního mluvčího Petra Kopeckého 
nejde o trestný čin, ale o přestupek, který policie nebude řešit. 
 Martin Věchet na to reagoval: „Bylo by komické, kdyby úřad, kterého se celá věc týká 
a jehož vedení v počátku tvrdilo, že celou věc bude řešit, nakonec bývalou estebačku vzalo 
v ochranu a ve finále řešilo mě.“ 
 
 K případu se 15. října vyjádřil v KN Jiří Ratajík, vedoucí správního odboru MěÚ 
Trutnov. „Jak se zdá, už rok je všem jasné, že zachránce pořádku ve věcech veřejných 
upozornil na nepravosti, které se dějí na radnici v Trutnově, a nyní snad má být za svou 
občanskou statečnost postižen. Se znalostí věci to vidím poněkud jinak. A stále čekám, kdy už 
bude zrno odlišováno od plev, kdy polopravdy nebudou mít místo ve veřejných sdělovacích 
prostředcích, a kdy budou ctěny základní zásady našeho právního řádu. 
 Jednou z nich je presumpce neviny, další právo na ochranu osobnosti  
před neoprávněnými zásahy. Jestliže někdo o jiném veřejně prohlásí skutečnost obecně 
známou a pravdivou, ničeho protiprávního se nedopouští. Jestliže však ve svém prohlášení 
uvede i informace nepravdivé, které mohou jiného výrazně poškodit, pak by měl nést 
odpovědnost za to, že o někom vědomě lhal. Proto vznikl celý dlouhý policejní spis v dané 
kauze. Beluská se od samého počátku dosud domáhá pouze toho, aby bylo jasně a veřejně 
řečeno, že ji nikdo od Policie ČR nevyhodil a že byla při prověrkách příslušníků zhodnocena 
tak, že může a má dále službu pro tento stát vykonávat. Nic víc, nic míň. 
 Zdá se to málo a malicherné? Mně ne. Zákonodárci tohoto státu přijali lustrační 
zákony v takové podobě, v jaké platí dnes. A Beluská je oprávněná podle těchto zákonů svoji 
práci vykonávat. Vykonávala ji do roku 2000 v rámci P ČR, pak do konce roku 2002  
pod Okresním úřadem a nyní v rámci MěÚ v Trutnově. Ve své práci je spolehlivá, pečlivá a 
výkonná. Zjednodušeně vyjádřeno její práce spočívá v zadání údajů do počítače o tom, kdo se 
z našeho správního obvodu pověřeného obecního úřadu kam odstěhoval, kam odešel, kdo 
zemřel, kdo se narodil a kdo se k nám přistěhoval. 
 Nevidím jako správné ani spravedlivé, aby někdo bral „právo do svých rukou“ a 
určoval mimo zákon, kdo jakou práci smí nebo nesmí vykonávat. To je jedna zásadní věc. A 
tou druhou je to, že Věchet vědomě lhal, když uvedl, že Beluskou od policie vyhodili. To je 
klíčová věta. 
 Věchet zasedal v obou komisích. Z nichž jedna, tříčlenná, její setrvání ve službě 
nedoporučila, zatím co další, více členná komise, složená i ze zástupců tehdejších politických 
uskupení, její další působení u Policie schválila. Snad je všem význam a dopad nedoporučení 
a naopak schválení zřejmý. Ač si Věchet nevzpomíná, že pracoval i ve druhé komisi, je 
pravda. A sám pak o tom, že Beluská a ještě jeden příslušník byli schváleni k další službě, 
informoval v článku v tiskovině Občanského fóra… 



 Věchetem uvedené nepravdivé tvrzení stálo málem Beluskou místo v zaměstnání, o 
veřejné újmě na pověsti ani nemluvě. Má tedy Beluská právo na odškodnění, o které žádá 
v soudním procesu na ochranu osobnosti? Má být pomluva projednávána jako přestupek toho, 
kdo se jí dopustil, a nebo jako v tomto případě s ohledem na „politické pozadí“ nikoli? 
Budeme všem měřit stejně, nebo i dnes budou rovní a rovnější. Ať si na tyto otázky odpoví 
každý sám. Já v nich jasno mám.“ 
 
SLŠ – 60 let trvání 
 

                  
 
 V letošním roce 15. října si Střední lesnická škola v Trutnově připomněla lesnickou 
poutí svých absolventů 60. výročí lesnického školství v Trutnově. Od roku 1945 školu 
dokončilo už přes 4 000 absolventů. 
 Jako každoročně uspořádala SLŠ i letos Dny otevřených dveří, a sice ve dnech 11.11. 
a 9.12. v aule školy. Zájemci o studium se tady mohou dozvědět o škole a jejím poslání 
v podstatě všechno důležité. 
 
Soutěž o titul královny věnných měst 
 
 Soutěž o titul královny královských věnných měst proběhla 15. října už po šesté 
v Novém Bydžově. Soutěžilo tu devět dívek a žen, které reprezentovaly jednotlivá česká 
věnná města. Jsou to Dvůr Králové, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový 
Bydžov, Polička, Trutnov a Vysoké Mýto. 
 Podrobnou informaci o soutěži přinesly Radniční listy v příspěvku Mgr. Ziny 
Rýgrové, ředitelky Domu kultury Trutnov. 
 „Reprezentantky jednotlivých měst soutěžily ve čtyřech disciplinách. Ty byly 
přizpůsobeny hlavnímu tématu večera: „Z filmu do filmu (česká komedie).“ Prvním úkolem 
soutěžících bylo představit sebe a své město v kostýmu filmové postavy. Druhá disciplina 
byla volná a i tu měly přizpůsobit jakékoliv české komedii (např. zpěv, tanec, filmová 
písnička či scénka, recitace – filmový dialog nebo monolog apod.). Zadání třetí discipliny 
soutěžící dívky předem neznaly, jen věděly, že bude vědomostní. A nebyla zrovna 
jednoduchá. Byly promítány kratičké ukázky z filmů a úkolem bylo určit název filmu, z nichž 
ukázky pocházejí. Ovšem – ukázky viděli jen diváci v sále, soutěžící dívky slyšely pouze 
zvuk. Čtvrtá disciplina měla prokázat šikovnost a zručnost soutěžících. Až při jejím zadání  
na místě se dívky dozvěděly, že jejich úkolem je vymodelovat z keramické hlíny sošku 
„českého lva.“ 
 Je zřejmé, že se nejedná o další tuctovou soutěž krásy, ale že odborná porota, kterou 
tvořili starostové a místostarostové jednotlivých věnných měst, hodnotila osobnost 
soutěžících dívek a jejich všestrannost. Svou šikovnost však tentokrát měli prokázat i sami 
porotci, neboť mohli reprezentantce svého města pomáhat při modelování sošky. Trutnov jako 



porotce zastupoval Mgr. Tomáš Hendrych. Kdybychom známkovali jeho pomoc ve čtvrté 
soutěžní disciplině, dostal by určitě jedničku. 
 Celý soutěžní večer byl velice pestrý, zajímavý a vtipný. Výkony reprezentantek 
jednotlivých měst byly na velice dobré úrovni a plné nápadů. Královna však může být jen 
jedna. Pro období říjen 2005 – říjen 2006 získala královskou korunku soutěžící ze Dvora 
Králové. 
 Za Trutnov „bojovala“ Lenka Justová. V první soutěžní disciplině představila sebe a 
naše město jako Tornádo Lou z filmu „Limonádový Joe.“ Její Lou byla dáma i koketka, měla 
grácii i temperament. Pro druhou soutěžní disciplinu si Lenka vybrala scénku z filmu 
„Pelíšky.“ Na okamžik se z ní stal Saša (ve filmu jej hrál Jaroslav Dušek), hereckými partnery 
jí byli Libor Truneček (jako Eva Holubová) a Jaroslava Zubrová (jako malý Péťa). Lenka 
v této scénce bravurně předvedla rokenrol včetně dvou salt a v paruce „alias Dušek“ dokázala, 
že má i herecký a především velký komediální talent. Svědčil o tom nejen bouřlivý potlesk po 
skončení tohoto vystoupení, ale i to, že scénku – ačkoliv trvala asi dvě minuty – přerušili 
diváci několikrát svým smíchem. Výkony Lenky Justové patřily v obou těchto disciplinách 
k těm nejlepším a byly tak hodnoceny i porotou. 
 Do soutěže připravoval Lenku Justovou Dům kultury Trutnov, který v této souvislosti 
zároveň děkuje oběma spoluhercům, Janu Haasovi za aranžmá hudby k Tornádo Lou a  
za spolupráci v průběhu soutěžního večera Majce Netíkové, která se starala o úpravu účesů a 
Lucii Kopecké, která zajišťovala líčení trutnovské reprezentantky. Poděkování však patří 
zejména Lence Justové za to, že byla ochotna absolvovat velice náročnou přípravu, která 
samotnému soutěžnímu večeru předcházela. A především za její skvělou reprezentaci našeho 
města.“ Lenka Justová se umístila na 3. místě. 
 Třicetiletá Lenka Justová účinkuje v tanečním souboru Star Westu. „Její šance  
na vítězství  si netroufnu odhadnout, protože neznám soutěžící z dalších měst. Ale Lenka je 
živel, energická, vtipná, má komediální a taneční talent, myslím si, že to by tam mohla 
uplatnit,“ uvedla před soutěží Zina Rýgrová.  
 V dosavadních pěti ročnících soutěže uspěl Trutnov už jednou – v roce 2001 zvítězila 
Jana Baťková. (Dvůr Králové měl královnu věnných měst už dvakrát – v roce 2000 a 2003.) 
 
Informační centrum pro ženy (ČSŽ) 
 
 Od 1. října je v Trutnově v provozu Informační centrum pro ženy se sídlem v ulici 
Pražská 59 (naproti bývalé porodnici).  Mezi službami, které nabízí, je i možnost zjistit si 
testem na počítači vlastní schopnosti v zaměstnání i v osobním životě. 
 Informační centrum ČSŽ chce pomáhat ženám, které hledají pracovní uplatnění. „Přijít 
k nám může kdokoliv. Nikoho neodmítneme. Novinkou našeho centra je možnost si na 
počítači vyzkoušet interaktivní pomůcku při hodnocení vlastních schopností,“ uvádí tajemnice 
Královéhradeckého kraje ČSŽ Valerie Lukášová. 
 Při testu se na obrazovce počítače objeví 24 různých situací z osobního i profesního 
života. Ke každé se uvádí 4 možná řešení. Výsledkem je graf, který zobrazí stupeň zvládání 
hodnocené kategorie. V testech se zjišťuje např. zvládání stresových situací, schopnost učit 
se, mezilidské vztahy nebo přizpůsobivost. 
 „Graf nám pomůže zjistit, které osobní stránky ženy jsou nejsilnější. Některé si je 
třeba ani neuvědomují. Zároveň nám výsledek dává pomůcku např. při hledání vhodného 
rekvalifikačního kurzu.“) 
 V lednu se plánuje kurz pro dlouhodobě nezaměstnané ženy. Je zdarma. „Ženy se 
naučí sepsat životopis, komunikovat s úřady a zaměstnavateli nebo hledat práci na internetu.“ 
 Finanční zajištění projektů je z grantů EU a ČSŽ. Trutnovská pobočka úzce 
spolupracuje s úřadem práce a s rekvalifikačním centrem Most k životu. 



 
60 let lesnického školství v Trutnově 
 
 Oslavy 60. výročí Středí lesnické školy v Trutnově ve dnech 14. a 15.10. měly 
následující program: 
Pátek 14.10. Příjezd účastníků do 13 hodin a ubytování v internátu SLŠ. Od 13 do 15 hodin 
přátelské popovídání v tělocvičně školy. Od 15 hodin do 15.45 hodin přesun do restaurace 
Junior. Pro málo pohyblivé přistaví škola autobus. Od 16 do 20 hodin večeře a volná zábava. 
Od 20 hodin pokračování setkání v tělocvičně školy (hudba, zpěv, občerstvení). 
Sobota 15.10. od 8 do 9 hodin snídaně ve školní jídelně. Od 9 hodin prezentace, prohlídka 
školy, výstava žákovských sbírek, promítání filmů o škole, prodejní výstava předmětů 
s lesnickou a mysliveckou tématikou, možnost občerstvení. Ve 12 hodin slavnostní 
shromáždění absolventů - projev ředitele školy. Od 18 hodin zábava s hudbou v prostorách 
školy (tělocvična, jídelna). Další program: činnost trubačů, sokolnického kroužku, procházka 
parkem a městem, otevřená pistolová a broková střelnice. Parkovací místa v blízkém okolí 
školy – přednostně pro zahraniční hosty. Doporučuje se účast v uniformách. 
 
 Již počátkem října byly zveřejněny informace o připravovaných oslavách a almanachu 
ke 150. výročí založení lesnických škol v Bělé pod Bezdězem (1855-1904), v Zákupech 
(1904-1945) a v Trutnově, kam byla přeložena 28.8.1945 německá vyšší lesnická škola  
ze Zákup. Vyučování na české čtyřleté Státní vyšší lesnické škole ve dvou třídách s 87 
studenty za ředitele Ing. Vladimíra Hendrycha (1902-1966. Proto také vyvrcholení oslav  
15. října na SLŠ a VOŠL v Trutnově. Pozváni byli všichni žijící absolventi těchto škol. 
 O škole hodně vypovídá jubilejní almanach „Šedesát let lesnického školství 
v Trutnově 1945-2005 o rozsahu 250 stran s mnoha fotoreprodukcemi. Na vydání se výrazně 
podílel bývalý učitel školy (až do roku 1998 plných 37 let). Almanach nabízí mnoho poznatků 
o škole a vzpomínek středoškolských učitelů, absolventů i současných studentů a studentek. 
Významnou kapitolou jsou informace o množství dlouholetých zahraničních styků 
s lesnickými školami ve světě. Za uplynulých 56 let to představuje na 150 zahraničních 
odborných exkurzí a expedic do 33 států Evropy, Asie i Severní Ameriky (Kanady). 
 Na tyto nákladné a organizačně náročné zahraniční exkurze si studenti sami vydělali 
prací ve svém volnu při brigádách v lesnictví. Zájezdů se zúčastnila většina ze 142 absolventů 
trutnovských lesnických škol. Škole také dělají čest svou činností v lesním hospodářství nejen 
v ČR, ale i v zahraničí. Přátele má trutnovská škola na celém světě. 
 
 O průběhu oslav podrobně informovaly i trutnovské Krkonošské noviny. Doprovodný 
program začal už v pátek odpoledne vysazováním stromků ve školním polesí. Večer 
pokračoval srazem nejstarších absolventů školy – první maturanti vycházeli v roce 1949. 
 Hlavní oslavy ale probíhaly až druhého dne v sobotu 15.10. Vzpomínalo se hodně  
na nelehké začátky. „Na sraz jsem přijel, protože jsme v této budově získávali první rozumy a 
vzdělání, a abych se znovu sešel s kamarády z mého ročníku i těch vyšších. Škola se oproti 
padesátým létům změnila k lepšímu. Není už tak roztahaná po městě a internát je hned vedle 
školy,“ vzpomíná jeden z prvních absolventů. 
 Úroveň školy připomínaly i vystavené ukázky studentských prací v jednotlivých 
učebnách stejně jako vývoj školních pomůcek – od prostých dřevěných kružítek a měr až  
po moderní laserové dálkoměry. Historii školy dokumentovaly předváděné filmy v aule. 
 V poledne už byli seřazeni všichni absolventi podle roku, kdy maturovali, před školou. 
V zaplněném parku vyslechli po slavnostním troubení na lesní rohy projev ředitele školy 
Josefa Štycha. Upomínkou na školy byly pro všechny pamětní plakety k 60. výročí. 
 



 Od roku 1947 si studenti školy vydávají časopis Facír. Vzpomínkové vydání 
studentského časopisu k oslavám 60. výročí založení SLŠ připravili první absolventi, 
maturující v letech 1949, 1950 a 1951. Jubilejní Facír vydali vlastním nákladem  
v 80 výtiscích o 38 stranách. Zahrnuje řadu fotografií a vzpomínek na začátky školy 
v Trutnově i na těžké období roku 1948. 
 
Klub seniorů 20.10. (odpověď J. Paroubka) 
 
 Premiér Jiří Paroubek ve své odpovědi trutnovským členům Klubu seniorů z konce 
září na jejich kritiku vlády, že příliš ustupuje v záležitosti německých antifašistů v Sudetech, 
souhlasí s tvrzením, že většina z nich už není mezi živými. „To ale neznamená, že jim nepatří 
uznání a omluva z naší strany. Bývalé české vlády realizovaly podobná gesta antifašistům a 
obětem nacistické perzekuce formou finančních odškodnění. Tato odškodnění se týkala jen 
občanů ČR. Vláda se rozhodla právní mezeru v možnosti ocenit všechny sudetoněmecké 
antifašisty alespoň symbolicky napravit – gestem a omluvou, aniž by přistupovala 
k finančním náhradám.“ 
 Podle Paroubka je gesto omluvy a uznání antifašistům pokračováním a dovršením 
obdobných gest českých vlád v minulosti. Podle něho není třeba české gesto podmiňovat 
stejným krokem z německé strany. Souhlasí s tvrzením seniorů, že česko-německá deklarace 
z roku 1997 obsahuje už jisté úmluvy. Obsahuje i pasáž, v níž česká strana lituje excesů  
při poválečném odsunu sudetských Němců. Neopomíjí také skutečnost, jak museli čeští 
občané prchat do vnitrozemí ze svých domovů v Sudetech. 
 „Nejnovější vládní vyjádření úcty a omluvy sudetoněmeckým antifašistům v každém 
případě nejde za rámec deklarace.“ 
 S odpovědí premiéra Paroubka seznámil 20. října na veřejné schůzi KS jeho předseda 
Miroslav Šafařík. 
 
Sto pět let Národního domu 
 

                   
 
 Bohatý kulturní program připravují pracovníci DK na 28. října, kdy si připomeneme 
105. výročí založení – otevření střediska české menšiny v Trutnově v Národním domě. 
Pořady k tomuto jubileu proběhnou v týdnu od neděle 24. října, kdy je na programu dětský 
výpravný muzikál Čertův švagr. Možnost posedět si jako diváci na jevišti nabízí 27.10. 
Pianothéka s klavíristou Richardem Pogodou. Od tohoto dne až do 28.10. bude otevřena 
v malém sále Národního domu výstava Trutnovští ochotníci, která zachycuje historii 
trutnovského divadelního života. Na 26. října se plánuje setkání všech, kdo se zapojili do 
divadelnictví města. Večer s módou ve velkém sále ND je připraven na 27. říjen. Divadelní 
představení Tylovy hry Tvrdohlavá žena se uskuteční 28. října. Závěrem této akce bude 
v pátek 28. října „105 (k)roků s námi aneb Přátelská sešlost v Národním domě“ 
s celovečerním programem. 



 
Technické služby 
 
 V polovině října odsouhlasili zastupitelé města záměr městské rady zvýšit svou 
kapitálovou účast ve společnosti TS, a to vkladem městského areálu v Šikmé ulici ve výši  
asi 15 milionů korun. „Hledali jsme způsob, jak zlevnit provoz Technických služeb, aby se  
do areálu mohlo investovat a neplatily se z toho zbytečně daně,“ zdůvodnil starosta Ivan 
Adamec. Vlastníkem TS je stoprocentně město. 
 
Rozšíření lesního fondu Trutnova 
 
 Trutnov chce rozšířit svůj lesní majetek koupí asi 120 hektarů lesa od Mladých buků. 
Situace, kdy tato obec si potřebuje opatřit peníze prodejem svého lesa, je pro město výhodná – 
usiluje rozšířit svůj lesní fond co nejvíc ve svém okolí. „Lesy chceme a potřebujeme je. Je to 
dobře uložená investice. Navíc chceme mít souvislé pásmo lesů v okolí Trutnova,“ vysvětlil 
starosta města na zasedání ZM. 
 Trutnov vlastní v současné době na 2 700 hektarů lesa. „Snažíme se dosáhnout  
na veškeré lesní majetky, které historicky byly majetkem města. A to pásmo lesů chceme 
zcelit. Ty stromy jsou naším bohatstvím i do budoucna.“ O příměstské lesy se stará společnost 
Lesy a parky, která je plně vlastnictvím města. 
 
„Bílé pastelky“ 
 
 Bílé pastelky za dvacet korun jako pomoc nevidomým lidem nabízely už tradičně 
studenti SŠ v ulicích města. Výtěžek sbírky je určen pro výukové programy lidí, kteří se učí 
zvládat samostatnou chůzi se slepeckou bílou holí. (Loni činil výtěžek této celonárodní sbírky 
skoro 6 milionů korun.) 
 
Společná Evropa (mezinárodní výstava v GMT) 17. října 
 

                   
 
 Mezinárodní výstava výtvarníků z ČR, Německa, Rakouska a Velké Británie začala 
17. října slavnostní vernisáží v Galerii města Trutnova v 17 hodin. Vernisáži předcházela 
varhanní vystoupení od 15.30 hodin Martina Matysky a Jiřího Veitha (na trubku Jan Přibil) 
v kostele Narození P. Marie. 
 Společná expozice v GMT uvedených zemí nese označení Společná Evropa. „Tento 
výstavní projekt pořádáme ve spolupráci s akad. malířem Janem Měšťanem. Úvodní program 
se protáhne na několik dní, neboť zúčastnění autoři v Trutnově stráví několik dní a podpoří 
myšlenku umění, které boří veškeré hranice,“ uvedla pracovnice galerie Lucie Žaludová. 



 „Zúčastnění výtvarníci přijedou již v sobotu (15.10.), budou instalovat svá díla, 
seznámí se s Trutnovem a okolím, setkají i se starostou Ivanem Adamcem. Přijet by měla mj. 
Elen Jilemnická, Otto Herbert Hajek, Vergilius Moldovan. Nesmíme zapomenout také na 
trutnovského fotografa Jiřího Jahodu, jehož tvorba je na společné výstavě také zastoupena.“ 
 
 Hned v přízemí čeká na návštěvníky překvapení Vigiliuse Moldovana,  nechybí tu ani 
práce jeho bratra Adriana, Františka Ronovského, Ernsta Krebse a dalších 13 umělců. Výstava 
měla úspěšnou premiéru loni v pražském areálu Chodovská tvrz. Pro Trutnov byla tato 
výstava, nad níž převzal záštitu starosta a senátor Ivan Adamec, rozšířena o díla dalších 
autorů. Výstava potrvá do 26. listopadu. 
 Jak uvádí název výstavy, cílem Společné Evropy je demonstrovat kolektivní úsilí 
výtvarníků, mezi kterými nejsou hranice. To ocenil v krátkém vystoupení i starosta Adamec. 
Umění dokáže tvořit hranice mezi národy rychleji než ekonomické rozdělení 
 Výstava je žánrově dost rozmanitá – zahrnuje malby, fotografie, plastiku i užitné 
umění. Vernisáže se zúčastnila řada autorů vystavených prací. 
 
 Úvodem reprezentativního katalogu výtvarník Antonín Měšťan, kritik, napsal: 
„Teoretici a praktici takzvaného socialismu nejen věděli, ale stále i proklamovali, že má 
kultura s politikou mnoho společného. Nakonec se ukázalo, že se kultura v totalitních státech 
střední a východní Evropy stala dvousečnou zbraní, protože prozaici, lyrici, zpěváci, 
dramatici, filmaři, malíři a sochaři, dokonce i komponisti byli schopni rozšiřovat jazykem 
umění různé držitelům moci nepříjemné, nebo dokonce i nebezpečné ideje. Zároveň se 
ukázalo, že všechna cenzurní opatření dohromady nejsou schopna účinně potlačit stále silnější 
opoziční útoky kultury jako celku. 
 Došlo dokonce i k ještě horšímu úkazu: čtenáři a diváci často interpretovali  
do uměleckých děl opoziční obsahy, které neodpovídaly úmyslům autorů. Protože ale čtenář, 
ne autor, v žádném případě však ne cenzor nebo politické organizace, dílo s konečnou 
platností interpretuje, měli mocnáři z umění stále oprávněný strach. 
 Politická brilance umění byla už dávno známá, znali ji už i antičtí panovníci Nedá se 
pochybovat o tom, že se takzvané ideologické obsahy dostávají do vědomí příslušníků určité 
společnosti různými způsoby: prostřednictvím působení rodiny, církve, školy, médií a také 
prostřednictvím uměleckých děl. Někdy jsou z toho hlediska umělecká díla tak důležitá a 
působivá, že to dokonce překvapí i samotné autory těchto děl.“ 
 
 V úvodu katalogu spolupracovník GMT malíř Jan Měšťan výstižně uvedl: „Žijeme 
dvacáté první století. Jsme krátce v renovovaném celoevropském uskupení. Naši existenci  
a dění začínají řídit obchodní celky a ekonomické řetězce. Kultura je upozaděna 
s minimálním na myšlení společnosti. Pakliže se nestane programem podporování vědy, 
školství, kultura všeobecně (ne jen ve sportu) ve vedení společnosti, pak situace zůstane 
minimálně tam, kde je. Je na nás jednotlivcích, na médiích, na politicích, na osvícených 
manažerech, vzdělancích s mandátem rozhodovat o světě, jaký vliv svojí činností můžeme  
pro pozitivní vývoj našeho bytí vložit. Proto děkuji těm, kro tento počin podpořili a těm, kteří 
se ho svojí prací zúčastnili.“ 
 Katalog výstavy se základními údaji o zúčastněných umělcích a reprodukcemi jejich 
děl dostali všichni návštěvníci GMT při vernisáži. 
 
Mongolská delegace v Trutnově (18.10.) 
 
 V rámci návštěvy mongolských poslanců v Krkonoších neopomněli na Trutnov. Jejich 
delegace stálého právního výboru (v pětičlenné skupině byl i předseda vlády Mongolska 



v letech 1998 a 1999 Janlav Narantsatsralt) zašla i na okresní soud, jeho předsedkyně Ilona 
Šolcová je seznámila s justicí u nás a s činností okresního soudu. 
 Vedoucí mongolské delegace Dorj Odbajar informoval o uplatňování práva u nich. 
„Naše zákony jsou podobné těm ve východo a středoevropských státech, a tedy i 
kontinentálnímu právu. Delegace si prohlédla i budovu soudu a jeho vybavení. 
 Průvodcem mongolské delegace byl na Trutnovsku poslanec Robin Bönisch, který  
mj. poznamenal, že „s Mongolskem pojí ČR dlouholeté přátelské vztahy, které jsou rozvíjeny 
především v oblasti kultury a vědy. Dále, že naše vláda zařadila Mongolsko mezi osm 
prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR na roky 2006-2010. Naše obchodní 
vztahy se zaměřují z české strany na oblast textilních strojů, skla a papíru, z Mongolska se 
dovážejí kožené výrobky a sportovní potřeby.“ 
 
Věchet versus Beluská (18.10.) 
 
 Rozhodnutí ve sporu Věchet – Beluská skončí zřejmě v Hradci Králové podle 
vyjádření tajemníka MěÚ Zdeňka Nýdrleho. „Všichni úředníci našeho městského úřadu 
mohou být podjatí. Další řízení proto předáme krajskému úřadu. Ten rozhodne, který správní 
orgán bude věc nakonec řešit.“ 
 Věchet před rokem v televizi upozornil, že na MěÚ v Trutnově pracuje bývalá 
administrativní síla u StB Dagmar Beluská. Proti jeho údajům, že byla od policie vyhozena 
(občanská komise toto rozhodnutí změnila), obvinila Beluská Věcheta z trestných činů 
pomluvy a neoprávněného nakládání s osobními údaji. 
 
Penc – Paroubek 
 
 MěÚ v Trutnově nebude také řešit stížnost premiéra Paroubka na aktivistu Stanislava 
Pence, který letos v srpnu zveřejnil návštěvníkům rockového festivalu v Trutnově telefonní 
číslo předsedy vlády. Premiér pak obdržel řadu telefonátů, některé s vulgárními urážkami a 
výhrůžkami v souvislosti se zásahem policie při technoparty Czech Tek. (Případem by se měl 
zabývat přestupkový orgán v místě bydliště Pence.) 
 
Odbavovací budova autobusového nádraží 
 
 Komfort autobusového nádraží by se měl zlepšit stavbou moderní odbavovací haly. 
Vedení města vedlo již několik jednání s případnými zájemci o stavbu. Zatím však rozhodnutí 
nepadlo. 
 Odbavovací budova by měla být vybavena prostorem pro cestující, předprodejem 
místenek, záchody, občerstvením a kanceláří pro provozovatele nádraží. Tím je dopravní 
společnost Osnado. Další prostory by byla využity komerčně. 
 Město má zájem na tom, aby odbavovací halu stavěl soukromník. Postavena by měla 
být na místě současného parkoviště s asfaltovým povrchem, které sousedí s místem pro 
výstup cestujících z autobusů. 
 Doufejme, že se toto důležité zařízení v dohledné době bude realizovat. 
 
Svaz postižených civilizačními chorobami 
 
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní výbor, připravil na 19.10. 
v malém sále MěÚ přednášku MUDr. Josefa Mračka o familiárních cholesterolemiích. 
 



Klub seniorů 20.10. 
 

                   
 
 Do schůze KS pozval jeho předseda Miroslav Šafařík 20. října předsedkyni ČČK 
Alenu Kopeckou, pracovnici odboru rozvoje města a územního plánování Jitku Ryšavou a 
ředitelku Domu kultury Zinu Rýgrovou, aby informovaly o působení svých zařízení. 
 
ABB 
 

                   
 
 Účinnou pomoc v problému trutnovské nezaměstnanosti nabízí společnost ABB, která 
zřídila nová další pracoviště na výrobu rozvaděčů. Výrobu ochran a řídících systémů zajistí  
na 150 nových pracovních míst. 
 Výhledově plánuje tato společnost, která je světově známým lídrem v technologiích 
pro energetiku a automatizaci vyrábět v trutnovském závodě ročně až tři tisíce rozvaděčů. 
„Česká republika,“ podle prohlášení generálního ředitele ABB Olle Jarleborga, „byla nejlepší 
volbou díky své výhodné poloze a velmi zkušeným a vysoce kvalifikovaným pracovníkům.“ 
 Zprávu o tom velmi ocenil i trutnovský starosta Ivan Adamec, který by velmi rád 
uvítal takovými nabídkami další trutnovské firmy. ABB svým výrobním opatřením zajišťuje 
práci nejen ve výrobě, ale nabízí možnost zaměstnání včetně manažerských míst. 
 
Společnost Cali Vita 
 
 Společnost Cali Vita a naše zdraví připravila 20.10. v malém sále MěÚ další infovečer 
s informacemi, jak a čím můžeme pomoci našemu tělu. Posluchače s tím seznámí přednáška a 
beseda interní lékařky MUDr. Milici Živkovičové. Při této příležitosti nabízí společnost i 
„vyšetření z živé kapky krve v temném poli mikroskopu,“ což je ojedinělé vyšetření tohoto 
druhu v ČR. 
 
 
 



Svaz postižených civilizačními chorobami 
 

                    
 
 Dny se SPCCh proběhly 18. a 20. října a byly spojeny s výstavou ve vestibulu MěÚ. 
Na ní představil Svaz postižených civilizačními chorobami svou činnost. Dokumentuje ji řada 
zajímavých fotografií z rekondičních pobytů, dokumenty o jednotlivých organizacích i 
vystavené výrobky, pomůcky. Ty si mohou členové uvedeného svazu bezplatně půjčit 
v Centru pro zdravotně postižené v Horské ulici. 
 Výstava, která se koná v Trutnově poprvé, chce přiblížit život zdravotně postižených a 
ukázat, že i v těžkých podmínkách je možné aktivně žít. 
 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
 
 Den otevřených dveří Svazu neslyšících a nedoslýchavých se uskutečnil 20.10. 
v zasedací síni bývalého OkÚ. Jeho součástí jsou konzultace, seřízení pomůcek, odborné rady 
a výklad, dále i výstavka sluchadel. 
 
Zastřelená labuť 
 
 Zastřelené mládě labutě na rybníku v rekreační oblasti Dolce je jedním z projevů 
vandalismu necitlivého vztahu k životu vůbec. Viníkem je policií dopadený devatenáctiletý 
mladík – usvědčit ho pomohl náhodný svědek této události. Vzniklá škoda je asi 40 000 Kč. 
Ani hrozba tříletého uvěznění nemůže vyvážit takový barbarský čin. 
 
 Folkový koncert známé skupiny Žalman a spol. mohli vyslechnout návštěvníci Domu 
kultury 21.10. Zájem byl i přes vysoké vstupné 170 Kč. 
 
Rozšíření ABB 
 
 Vracíme se ještě článkem Krkonošských novin z 22.10. k otevření nového závodu 
ABB v Trutnově, slavnostně zahájeného ředitelem ABB v Trutnově Vladimírem Kyselou, 
šéfa divize rozvodu Claudio Facchinem a generálním ředitelem ABB Olle Jarleborgem. 
S ředitelem kyselou rozmlouval šéfredaktor KN Pavel Cajthaml. 
 Jak probíhalo rozhodování o vzniku továrny? „Trutnov prošel významným výběrovým 
řízením. V něm se nejprve rozhodlo o tom, že továrna bude v ČR. Pak se řešilo, zda půjdeme 
do standardní výrobní lokality, jakou je např. Brno. Nakonec jsme dali přednost regionu, kde 
je oborová tradice.“ 
 Proč máte centrální svou budovu právě tady? „My jsme ji přebírali kolem roku 1992, 
kdy probíhala privatizace. Tehdy jsme ji získali od ZPA do pronájmu. I v tomto případě jsme 
vlastně šli za onou tradicí.“ 



 Kolik pracovníků a v jakých profesích přijímáte? „Tento byznys není až tak o liniové 
práci. Je spíše systémový. Když se dnes podívám na těch padesát až šedesát zaměstnanců, 
kteří se točí okolo, tak ve vlastní výrobě může pracovat okolo třiceti dělníků, čili asi polovina. 
Ostatní působí v jiných pozicích.“ 
 Na jaký početní stav zaměstnanců se chcete dostat? „Záleží na tom, jak se nám bude 
dařit. Já tuším, že pro zhruba dva tisíce výrobků ročně potřebujeme 150 až 200 lidí.“ 
 Kde se mohou občané setkat s našimi výrobky, aby měli představu o činnosti firmy? 
„Naše výrobky jsou součástí rozvoden. Nevyrábíme koncový produkt, ale část nějakého 
řešení. Náš výrobek je subcílem celého ABB. Možná uděláme otevřené dny.“ 
 
 Výhledově počítá trutnovská firma ABB až se dvěma sty zaměstnanci. „Potřebujeme 
lidi, kteří mluví anglicky. Máme působiště po celém světě, naši zaměstnanci by měli být 
schopni se plynule domluvit třeba při telefonování s dalšími závody,“ zdůrazňuje generální 
ředitel ABB Jarleborg. 
 
„Sedmikráska“ 
 
 Pohádkový cyklus pro děti připravil pro děti v sezoně 2006-2006 Dům kultury. 
„Sedmikráska“ zahrnuje sedm pohádkových příběhů. První představení Čertův švagr se 
uskuteční 23.10. v Národním domě, další budou už v kině Vesmír. 
 
Městská policie 
 
 Městská policie působí dnes v devíti obcích bývalého okresu – kromě Trutnova  
i ve Dvoře Králové a Vrchlabí. Čítá celkem 56 strážníků. V popředí je MP Trutnov, které se 
stará o veřejný pořádek i v dalších osmi okolních obcích. (Vrchlabí má v této době 13, Dvůr 
Králové 9 strážníků). 
 
Trutnovští ochotníci (výstava v ND) 
 

                   
 
 Výstava Trutnovští ochotníci od 24. do 27.10. v Národním domě připomnělo 
zajímavou historii amatérského divadla ve městě. V roce 1900 vznikl z oddělené divadelní 
frakce „Českého spolku Veleslavín“ „Český divadelní spolek Klicpera.“ Ten působil ve městě 
s přestávkami dvou světových válek přibližně do roku 1990. Za tu dobu se pozměnil jeho 
název na „Amatérské divadelní studio Klicpera.“ 
 Procházka historií trutnovského amatérského divadelnictví je doložen řadou 
dokumentárních fotografií, programů a historických dokumentů. 
 
 



Objezd u Autostylu před dokončením 
 

                   
 
 Od počátku listopadu se zlepší dokončením nového kruhového objezdu u Autostylu 
dopravní podmínky na frekventované trase ze Zelené louky do středu města. Radnice uvolnila 
na tuto stavbu čtyři miliony korun. K slavnostnímu otevření má dojít 11. listopadu.  
Od 31. října do 3. listopadu bude položen asfaltový koberec, dokončuje se úprava terénu 
v okolí objezdu. 
 Po deset týdnů museli motoristé projíždějící tudy respektovat řízení dopravy 
zvláštními pokyny a světlenou signalizací. Objezd bude vybaven svítícími oky, které zlepší 
viditelnost za šera a v noci (bílá kruhová odrazová skla). 
 
Mateřské školy (využití) 
 
 Ještě koncem října nebyly trutnovské mateřské školy plně obsazeny, i když se jejich 
počet snížil uzavřením MŠ v Náchodské ulici. Několik volných míst je v této době v MŠ 
Novodvorská a MŠ Komenského. Maximální kapacita třídy v MŠ je 28 dětí. Správa 10 MŠ 
v Trutnově je zcentralizována pod jedinou příspěvkovou organizaci Mateřská škola 
Komenského ulice- Jednotlivé MŠ jsou vedeny jako odloučená pracoviště. (Úbytek dětí  
do MŠ činí v posledních letech asi deset ročně.) 
 
Čipování psů 
 
 Zákonné zavedení povinného čipování psů, které je v závěrečném projednávání 
v parlamentu, se v Trutnově (zatím dobrovolně) praktikuje již několik let. Platí to především 
o městském útulku pro psy. „Čipujeme všechny, kteří se k nám dostanou. Když je dáme 
někomu do náhradní péče, město při jejich zatoulání pomocí čipu pozná, komu patří,“ uvádí 
k tomu pracovnice útulku Zdena Moravcová. 
 Mikročip obsahuje údaje o zvířeti i o jeho majiteli. Cena čipu se pohybuje kolem  
500 Kč. Ampulka s údaji se aplikuje veterinářem pod kůži a není to pro psa žádný stresující 
zážitek. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Večer s módou 26.10. 
 

                   
 
 Tradiční Večer s módou připravil Dům kultury na 26.10. v Národním domě. 
Zúčastnila se ho desítka vystavovatelů, několik i z Prahy. V programu večera jsou zastoupeny 
náměty pro každý den, pro slavnostní příležitosti. 
 
Rodinný obchodní dům na Zelené louce (?) 
 
 O současném jednání vedení Trutnova o stavbě obchodního domu na Zelené louce 
rozmlouvala se šéfredaktorem Krkonošských novin Pavlem Cajthamlem trutnovská 
místostarostka Hana Horynová. 
 Jde o výstavbu komplexu menších obchodů s parkovacími místy a veřejnou zelení 
společnosti Matným Průhonice, o výstavbu rodinného obchodního domu. 
 K zahájení stavby na tomto nejvíce zalidněném sídlišti města by mohlo dojít v druhé 
polovině příštího roku. 
 V lokalitě s osmi tisíci obyvateli by vzniklo obchodní centrum se spotřebním, 
nepotravinářským zbožím. Objekt má být přízemní s čelní nástupní plochou a parkovištěm  
od horské ulice. Prostor mezi ním a Pampeliškovou ulicí by dělila veřejná zeleň. Počítá se tu 
se vznikem asi 350 parkovacích míst (před objektem k Horské, dále v Pampeliškové ulici). 
Mezi Kauflandem a obchodním domem je místo pro eventuální výstavbu parkovacího domu. 
 
Oslava 87. výročí vzniku ČSR 
 

                  
 
 Slavnostní odpoledne ve čtvrtek 27.10. při příležitosti 87. výročí vzniku samostatného 
Československa mělo na programu: promenádní koncert Městské dechové hudby Krakonoška 
před radnicí na Krakonošově náměstí a Slavnostní setkání v obřadní síni Staré radnice v době 
od 16.30 do 17.00 hodin. (Koncert předcházel od 16.00 hodin). 
 Slavnostní projev v radnici pronesla zástupkyně starosty města Ing. Hana Horynová: 
„Vážení přátelé, dovolte, abych Vás přivítala ve Staré radnici při příležitosti vzniku ČSR a 



zároveň si tak připomenuli význam a důležitost této nezapomenutelné historické události, 
která byla vyvrcholením boje českého národa za sebeurčení, boje o vlastní stát, který si o své 
politice a hospodářství bude rozhodovat sám. Tímto státem byla Československá republika, 
jejíž pokračovatelem je i současný český stát. 
 Pokud se podíváme na vznik ČSR z širšího hlediska, je třeba si uvědomit, že vznik 
států po 1. světové válce byl výrazem potřeby vytvoření nového evropského řádu. Onen starý 
vznikl už před 100 lety po ukončení francouzské revoluce a napoleonské éry na Vídeňském 
kongresu v roce 1815. 
 Tato původně protinapoleonská koalice vytvořila nové principy evropské spolupráce.  
I přes hluboké modifikace tohoto řádu přetrval tento systém až do 1. světové války. Vídeňský 
kongres však neřešil problémy národnostních otázek, které se projevovaly velmi negativně  
na stabilitě systému. Celé 19. století provází množství revolucí, povstání a válek, které vrcholí 
1. světovou válkou. 
 V jejím průběhu se postupně rodila koncepce samostatného československého státu. 
Byl to především Tomáš Garigue Masaryk, který jej inicioval. Již v roce 1915 se v Ženěvě 
veřejně vyslovil pro rozbití Rakousko-Uherska a pro československou samostatnost. Masaryk 
a jeho spolupracovníci se opírali o významnou pomoc zahraničních krajinských spolků, 
ovšem ústředním orgánem se stala Česká, později Československá národní rada sestavená 
v roce 1916 v Paříži. Masaryk hledal podporu nejen ve Francii a Anglii, ale především 
v Rusku a USA. Vážným argumentem při prosazování nároku na samostatný stát se mu staly 
československé legie ve Francii, Itálii a především v Rusku. Po únoru 1948 vymysleli 
komunističtí ideologové verzi, že bez Velké říjnové socialistické revoluce by nebylo 
svobodného Československa. Její ideje prý donutily státníky Dohody, aby dali Čechům a 
Slovákům nezávislost a současně podnítili utlačované pracující masy k vyhlášení republiky. 
 Svým způsobem měli komunisté pravdu – bolševický převrat v Rusku opravdu 
napomohl ke vzniku Československa, jenže úplně jinak. Kdyby československé legie 
nemusely bojovat proti bolševické Rudé armádě, ve světě a hlavně v Americe by se o nich 
vědělo mnohem méně. A bez práv v československých „pánech Sibiře“ by Masaryk, Beneš, 
Štefani hůře získávali západní státníky k uznání státu, jemuž chybělo území. Legie byly  
pro Českou národní radu – jak trefně napsal Ferdinand Peroutka – „hlavní příčinou jejího 
diplomatického úspěchu.“ 
 Československo by tedy nevzniklo bez ruských, francouzských a italských legií, 
nevzniklo by bez čtyřletého diplomatického úsilí tří mužů podporovaných krajany, nevzniklo 
by bez rostoucího národního uvědomění, odporu lidu i zpravodajského a politického odboje 
v Čechách, nevzniklo by bez vítězství států Dohody v 1. světové válce. Stát, který se zrodil na 
principech svobody a demokracie, žádné ovlivnění bolševickým pučem, založeným na násilí a 
bezpráví, ve skutečnosti vůbec nepotřeboval. 
 V roce 1917 se výrazně změnila situace i v samotných českých zemích. Represe proti 
obyvatelstvu, stále více nespokojenému hlavně s hospodářskou situací, začínají vyvolávat 
stále silnější odpor proti říši. Stále větší část obyvatelstva odsuzovala loajální stanovisko 
české politické reprezentace vůči Vídni. Výrazem tohoto odporu byl i manifest 222 českých 
spisovatelů a vědců ze 17.5.1917, na který pak ve stejném duchu reagovali v Praze čeští 
poslanci tzv. Tříkrálovou deklarací z ledna 1918. 
 Od jara 1918 sílily veřejné projevy proti habsburské říši. V této situaci vytvořily  
13. července 1918 české politické strany Národní výbor československý, kterému předsedal 
Karel Kramář. Byly vytvořeny Národní výbory v českých zemích, v okresech, městech i 
obcích. 
 V této husté síti NV byla organizována česká politika i hospodářství – tím se Národní 
výbor československý stal schopným převzít moc a vytvořit systém správy nového státu  



29. září 1918 se Československá národní rada prohlásila prozatímní vládou a 18. října 1918 
předal T.G.Masaryk vládě USA prohlášení československé nezávislosti –  
tzv. Washingtonskou deklaraci. 
 Ale k oficiálnímu vyhlášení nezávislosti došlo v Praze. 28. října 1918 Rakousko-
Uhersko publikovalo nótu ministra zahraničí Andrászyho. Pražané pochopili její text jako 
konec Rakousko-Uherska a reagovali na ní spontánními manifestacemi za samostatnost. 
Z obavy z krveprolití Národní výbor československý urychleně získal pod svou kontrolu 
policii a byla zajištěna kontinuita moci, odjeli členové představenstva NV na místodržitelství 
a do senátu. Zde Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný a Slovák Vavro 
Šrobár oznámili, že jménem NV přebírají správu Čech jako součást budoucího 
Československa. 
 Dalším neméně významným úspěchem byla dohoda s pražským vojenským 
velitelstvím. Ve dnech 29. a 30. října přešla moc do rukou místních Národních výborů na 
celém území Čech, Moravy a Slezska s většinou českého obyvatelstva. 
 A jak to probíhalo u nás v Trutnově? Pohraniční oblasti, kde převládalo německé 
obyvatelstvo, byly získávány postupně. V Trutnově podobně jako v jiných městech Sudet se 
28. říjnem nic moc nezměnilo. Němci na území nového státu nesouhlasili s myšlenkou 
Československa jako státu, ve kterém byli odsouzeni hrát menšinovou úlohu. A tak když byl 
na Národním domě vyvěšen český prapor, bylo úředně nařízeno jeho sundání. 14. prosince 
1918 vyjelo z Jaroměře k Trutnovu 160 vojáků československé armády. Před Trutnovem 
vystoupil menší oddíl pod vedením desátníka Součka, kterým s podporou českého 
obyvatelstva odzbrojili v Trutnově stráž volkswehru. Patnáctého prosince pak přijel zvláštním 
vlakem vojenský strážní prapor a německý Trutnov musel vzít na vědomí nový stát. 
 Vznik Československa tak mohl být slaven po urovnání poměrů v Trutnově až  
22. prosince 1918. Německá městská správa však nadále odmítala spolupráci 
s československými úřady a odmítala také rozpustit zastupitelstvo. Obecní výbor zamítl nový 
národnostní poměr v zastupitelstvu, který znamenal třetinovou účast Čechů a dvoutřetinovou 
účast Němců  
a postavil se i proti dvojjazyčnosti vyhlášek. Prohlásil totiž, že v Trutnově je přípustná jako 
úřední řeč pouze němčina. Nakonec ale museli členové výboru ze svého stanoviska ustoupit. 
Ještě nějakou dobu sice projevovali formální nesouhlas s vyhlášením republiky, ale brzy 
vzniklou situaci akceptovali. Bohužel, tento stav dlouho nevydržel a po nástupu Hitlera 
k moci v Německu se opět začaly mezi německým obyvatelstvem Trutnova ozývat protičeské 
hlasy. Ale to se již psala další kapitola našich dějin. 
 Československá republika se tak ve skutečnosti nestala proklamovaným státem v roce 
1918, ani v roce 1945 asi ani jako Česká republika v roce 1993. Společnost ve střední Evropě 
vždy byla a jako asi vždy bude multietnická a nám nezbývá nic jiného než se učit toleranci  
a respektu k našim, sousedům i spoluobčanům, kteří nejsou příslušníky „naší majoritní 
společnosti.“ 
 Slavnostní vzpomínka byla zakončena koncertem ženského pěveckého sboru Chorea 
corcontica. 
 
Bude i v Trutnově hobby market 
 
 I v Trutnově se rýsuje podle informací místostarostky Hany Horynové možnost vzniku 
prodejního střediska pro kutily všeho druhu a zahrádkáře. „Jeden investor se zajímá  
o výstavbu obchodního domu typu Baumax či OBI v Trutnově. Jako jednu z možných lokalit 
jsem se zástupcem firmy objížděla také areál kasáren“ (možné místo výstavby). 
 Zájem o kutilský market v Trutnově je. „Změnila se ekonomika a záměry investorů. 
Naplnily už určitou kvótu ve velkých městech jako třeba Hradec Králové, postupně se 



dostávají i do menších měst podobných Trutnovu. My navíc máme velkou spádovou oblast 
z Krkonoš. Také proto chtějí investoři stavět obchod snadno dostupný z hlavní silnice  
na hory.“ 
 
Literární soutěž „Trutnovský drak“ 
 

                   
 
 Slavnostní vyhodnocení literární soutěže mladých „Trutnovský drak“ proběhlo  
27. října v 17.00 hodin v Galerii města Trutnova. Do prvního ročníku této literární soutěže  
se přihlásili začínající literáti 23 pracemi. Porota, tvořená členy Literárního klubu Trutnov, je 
posuzovala ve třech věkových kategoriích pro prózu a poezii. Většina z nich, jak se na tom 
porota shodla, byla velmi dobré kvality. Hlavním iniciátorem literární soutěže byl profesor 
trutnovského gymnázia Jaroslav Dvorský, který je také ředitelem Literárního klubu. 
 Program slavnostního večera vypracoval čestný předseda LK Jaroslav Hofman. 
Zahrnoval mj. projev  zástupce vedení města Hany Horynové, dále Jaroslava Hofmana, 
předsedy LK Jaroslava Dvorského a místopředsedy Ing. Vlastimila Šubrta. Výsledky soutěže, 
předání peněžitých cen a diplomů, hudební vložky pěkně rámovaly toto setkání, jistě ne první 
a poslední. Nejzdařilejší příspěvky budou zveřejněny v okresních Krkonošských novinách. 
 
105. výročí Národního domu 
 
 Akce „105 (k) roků s námi aneb přátelská sešlost v Národním domě“ se uskutečnila 
v pátek 28. října od 19.00 hodin při příležitosti 105. výročí Národního domu. Připravil ji Dům 
kultury Trutnov. 
 Zvací leták uváděl: „Stařeček Národní dům slaví své 105. výročí – slavnostně byl 
otevřen 28.10.1918. Ve stejný termín se po 105 letech uskuteční v Národním domě večer, 
který bude závěrem „Týdne v Národním domě – týdne, kdy se v této době den co den budou 
konat pořady a programy různého zaměření. 
 Přátelská sešlost by se neměla stát večerem oficiálností (večerní róba či frak tedy 
nejsou nutné). Průběh akce by se měl spíše odvíjet od jejího názvu – sešlost (tzn. setkání) 
přátel Národního domu. Tedy současných i bývalých zaměstnanců ND (resp. Domu kultury), 
spolupracovníků, partnerů, sponzorů, členů spolupracujících amatérských souborů, zástupců 
zřizovatele, příznivců… Prostě těch, díky nimž Národní dům fungoval či funguje, ať již 
provozně nebo svým, programovým naplněním. 
 Věříme, že celý večer bude probíhat v příjemné přátelské atmosféře, ke které přispěje  
i připravený program: 
 Před Národním domem bude na uvítanou hrát dechová hudba Krakonoška. 
 Program v sále nabídne od 19 do 02 hodin 4 x 105 minut hudby k tanci i k poslechu – 
skupina Star. V programových vstupech se v průběhu večera představí taneční soubory Star 
West Trutnov, Mini Star West, Uprockers a Bene Dance Art Team Trutnov. Můžete se těšit  



na malou módní přehlídku a vystoupení hostů – na Duo in Flamenus (fakirské vystoupení 
s ohněm a hady) a na zpěváka Milana Drobného. 
 O pohodové posezení s country hudbou se v restauraci Národního domu postará  
od 20.30 do 24 hodin (2 x 105 minut) skupina Pěna. 
 Od 20.30 do 24 hodin můžete navštívit i ostatní prostory Národního domu, kde se 
můžete potěšit ukázkami řemesel (a případně si i zakoupit rukodělné výrobky), navštívit Svět 
strašidel aneb zavzpomínat při videozáznamu některých pořadů Domu kultury z minulých 
let.“ 
 Příjemný večer proběhl podle očekávání za bohaté účasti v přátelské atmosféře. 
 (Protože kapacita Národního domu je omezená, byly všem známým spolupracovníkům 
ND poslány zvláštní pozvánky s volnými vstupenkami.) 
 
 Zvláštní a pomocná škola Trutnov a občanské sdružení „Trutnov – město draka“ 
vyhlásily koncem října výtvarnou soutěž na téma „Trutnovský drak.“ Vyhodnocena bude 
v květnu 2006 na výstavě všech soutěžních prací ve Staré radnici. Soutěž je vyhlášena pro 
šest kategorií trutnovských škol. Připravuje se na 6.5. i řada kulturních akcí a kostýmovaný 
průvod městem s drakem. 
 
Halloweenský program 
 
 Oslava svátku Halloween připravilo 31.10. pro děti v kině Vesmír. Pozvány jsou 
všechny, které se rády více pobaví než poděsí. Po promítání filmu Harry Potter a kámen 
mudrců se jim nabízí strašidelná cesta do sklepení kina, kde je čeká několik hrůzných postav. 
Letos proběhne tato akce, aniž by byly děti nějak maskovány. 
 
Osvědčuje se „letní čas“? 
 
 Změna času z letního na zimní ze soboty 29.10. na neděli 30.11. se provádí tradičně  
od roku 1979. Její zavedení se zdůvodňovalo mj. i ekonomicky. Podle společnosti ČEZ má to 
však na spotřebu elektřiny nevýznamný vliv. Podobně se k zavedení zimního času vyslovují  
i velké firmy, např. Texlen Trutnov. Podle ředitele Petra Vika „žádné úspory při letním času 
nepociťujeme. V rámci českého podnikatelského prostředí je to ten nejmenší problém, jaký 
řešíme.“ 
 
Nezaměstnanost 
 
 Nezaměstnaných bylo v říjnu méně, než se očekávalo. Práci nemělo v trutnovském 
okrese 5 588 lidí (o 123 méně než v září). Míra nezaměstnanosti tu poklesla o dvě desetiny  
na 9,07 procenta. 
 Podle ředitele trutnovského úřadu práce na to měly vliv tři faktory. „Výrazně poklesl 
přísun nových lidí bez práce do naší evidence, daří se postupně nacházet práci pro absolventy 
a vydrželo solidní počasí pro sezónní práce.“ 
 Ve srovnání se zářím se přihlásilo do evidence 901 lidí (v říjnu 600). V září přišlo 290 
absolventů a SŠ a VŠ, v říjnu jen 60. Přibylo také hlášených volných míst – 109. V září jich 
měl úřad práce v registru 611. 
 Podle odhadů se míra nezaměstnanosti zvedne ještě letos na 9,4 procenta. Počet lidí 
bez práce by se zvýšil až o 200 lidí. 
 



 Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností měl Trutnov k 31.10. 3 146 
uchazečů o zaměstnání (56,3 %) s mírou nezaměstnanosti 9,51 %. Převládaly ženy v počtu 
2 945 (52,7 %) oproti 2 643 mužů (47,3 %). 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla na okrese vyplácena 1 674 
uchazečům o zaměstnání (29,9 %) z jejich celkového počtu. Na podporách v nezaměstnanosti 
bylo od počátku roku vyplaceno 69 519 tisíc korun. 
 V Trutnově samém připadlo na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel 1 548 
nezaměstnaných, tj. 9,27 %. 
 
 
 
 
  
 
  



Kulturní nabídka na listopad 
 
 Říjnové Radniční listy přinesly obvyklou nabídku kulturních pořadů a akcí 
s předstihem na listopad. 
2.11. Papua – Nová Guinea 2005. Vyprávění MUDr. Ladislava Holuba s diapozitivy. Pořádá 
DK v Národním domě. 
3.11. Výtvarné odpoledne pořádá Městská knihovna Trutnov od 14.00 hodin. 
3.11. Jarní vánek. Country club Bonanza. 
4.-8.11. Burza 2005 v Národním domě zimního sportovního oblečení a vybavení. Pořádá DK. 
5.11. Clon. Koncert v New Endu. 
6.11. Jill Rogof. Koncert izraelské zpěvačky. Pořádá Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Trutnově v budově fary, Úpická 163. 
7.11. Akademie třetího věku. Prof. PhDr. Vladimír Wolf: Husitství v severovýchodních 
Čechách. Pořádá ČČK a DK. Kino Vesmír od 14.30 hodin. 
7.11. Ve znamení mlátku a želízka. Prezentace nové knihy a autogramiáda, vyprávění a 
promítání diapozitivů. Pořádá Literární klub Trutnov. Stará radnice od 19.00 hodin. 
9.11. Mišpacha hraje lidové židovské písně. Koncert a svědectví pana Tommiho Karase při 
příležitosti 67. výročí Křišťálové noci. Pořádá DK a Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické. Pro ZŠ a SŠ v kině Vesmír, pro veřejnost KSBM (třikrát). 
9.-11.11. Nový Zéland. Diashow Leoše Šimánka. Kino Vesmír. Pořádá Agentura QAK. 
10.11. Country band Bonanza. Country club Bonanza. 
11.11. S Martinem na koni. Lampionový průvod, program. Pořádá DK. Městský park. 
11.11. Country večer aneb Martinská tancovačka. Pořádá Star West. Národní dům. 
12.11. Kasteláni. Bramborákové hody. Country club Bonanza. 
12.11. Jaksi Taksi. Koncert. Nerw End. 
13.11. Ekologicky příznivý život. Přednáška a beseda ČCE. Budova fary. 
14.11. Akademie třetího věku. Ing. Jirásek. Norské sloupové kostely. Kino Vesmír. 
16.11. Pinocchio – Nosáčkova dobrodružství. Divadlo pro 1.-3. tř. ZŠ. DK. Národní dům. 
16.11. Štěstí bez hranic. Přednáška. Pořádá Buddhismus diamantové cesty. KK. 
16.11. Pěvecký a klavírní recitál Pavliny Senič a Iriny Kondratěnko. Koncert cyklu Komorní 
večery. Pořádá ZUŠ. Koncertní síň B. Martinů. 
16.11. Večer s Martinem Zounarem nejen o vaření. Národní dům. 
17.11. Čechomor – Krušovice Tour 2005. Koncert bez židlí. DK. Národní dům. 
17.11. Wotroci. Country club Bonanza. 
17.11. Mikuláš Chadima Band. New End. 
18.11. Švihadlo. New End. 
19.11. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub filatelistů v Klubu důchodců. 
23.11. Autorské čtení Jana Buriána. DK. Národní dům – Pod střechou. 
23.11. Patagonií v sedle. Daniel Hála vypráví a promítá. DK. Národní dům. 
23.11. Večer swingových evergreenů. Účinkuje H Kvintet. Pořádá Vinárna Pod Hradem. 
24.11. Začarované dudy. Představení Divadla Drak pro 4.-9. tř. ZŠ. DK. Nár. dům. 
24.11. Poezie. Pořad Jana Buriana pro SŠ. DK. KSBM. 
24.11. Dva na smetišti. Divadelní předplatné. DK. Národní dům. 
24.11.Kasteláni. Country club Bonanza. 
26.11. Wendýs  Boys. Zvěřinové hody. Country club Bonanza. 
28.11. Akademie třetího věku. Oldřich Šlégr: Kašmír – Hranice tří kultur. Kino. 
 
Výstavy: 
Do 13.11. Ateliéry 2005. Výstava prací členů východočeských výtvarníků. Pořádá Muzeum 
Podkrkonoší Trutnov. 



Do 27.11. Příběhové dětství. Výstava obrazů MUDr. J. Scharfena st. Farní sbor ČCE. Fara. 
Do 28.11. Společná Evropa II. Pořádá Galerie města Trutnova. 
Do 20.12. Daniel Hála: Patagonií v sedle. DK. Kino Vesmír. 
Do 6.1.2006 Šestinožci mezi námi. Výstava fotografií doc. J. Zahradníka. Pořádá město 
Trutnov a GMT v I. podlaží MěÚ. 
Do 6.1.2006 Studentský fotosalon. Pořádá Galerie Dračí ulička. Gymnázium Trutnov. 
3.-20.11. František Kalenský. Pořádá Galerie Lada. 
15.-27.11. Výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov a jeho tradičních hostů. 
Stará radnice. 
25.11.-5.2.2006 Vánoce u nás a ve světě. Pořádá MPT. 
28.11.-10.12. Eva Pohořelá: Keramika, Taťána Ruprichová: Obrazy. Galerie Lada. 
 

                 
 
 Rozpor mezi českým premiérem Jiřím Paroubkem a aktivistou Pencem by se měl 
dořešit v Libáni na Jičínsku. Sem předal MěÚ Trutnov tuto záležitost . Důvodem byla 
hospodárnost správního řízení. Aby Penc nemusel cestovat z místa svého bydliště ve Starých 
Hradech až do Trutnova, měl by se toho případu ujmout úřad v Libáni, kam to má Penc 
nejblíž.  
 Ve správním řízení je třeba nejprve Pence a Paroubka vyslechnout a pak se teprve 
může rozhodnout, zda Penc učinil zveřejněním Paroubkova telef. čísla při hudebním festivalu 
Open Air Music Festival přestupek. Penc je proti tomuto obvinění. „Přestupek jsem 
nespáchal. Telefonní číslo Paroubka bylo už dlouho před hudebním festivalem veřejně 
dostupné, kdokoliv si ho mohl stáhnout z internetu. Nejsem vinný za to, že jiný člověk napsal 
předsedovi esemesku, která se mu nelíbila.“ 
 
Výtvarný salon královských věnných měst  
 
 Na 6. výtvarném salonu v Novém Bydžově byl mezi umělci zastupujícími devět 
královských věnných měst i fotograf Ing. Jiří Havel z Trutnova. Výstava shromážděných 
prací potrvá od 1. listopadu do 30. prosince 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Galerie Lada – František Kalenský 
 

                   
 
 Výstava obrazů Františka Kalenského s názvem Jak šel čas… byla zahájena v Galerii 
Lada v Bulharské ulici vernisáží 2. listopadu – potrvá do 20. listopadu. Slavnostní zahájení  
za přítomnosti autora provedl svým projevem Jan Štorkán. 
 František Kalenský, královédvorský rodák, nám působivě zachytil svůj rodný kraj, 
Dvůr Králové a jeho okolí, např. Zvičinu a Kuks. Podhorská údolí se skalnatými útvary a 
hlubokými lesy silně ovlivnila jeho dílo. Kalenský miluje kresbu a díky ní jsou i jeho malířské 
práce expresivní, doplněné neobvyklým stylem malby. Jeho paleta barev vyjadřuje velmi 
zajímavě jeho umělecké pocity, nálady a dojmy. 
 Výstava je prodejní. Po jejím ukončení se představí v galerii Lada malířka Taťána 
Ruprichová a keramička Eva Pohořelá. 
 
Kruhový objezd u Autostylu 
 

                 
 
 Od 1. listopadu se začalo u Autostylu s pokládáním asfaltového koberce. Proto je tento 
silniční úsek po dva týdny neprůjezdný pro veškerou dopravu. Výjimku mají jen linkové 
autobusy MHD. Na provoz tu dohlížejí městští strážníci. „Odkláníme dopravu, aby byla 
křižovatka k dispozici pro stavební práce. Řidičům doporučujeme respektovat pokyny policie 
a cestovat na Zelenou louku buď po výpadovce na Pec pod Sněžkou nebo přes Dvoračku,“ 
zdůrazňuje ředitel MP Povr. Objezd bude už koncem týdne uvolněn, ale ještě podle světelné 
signalizace. 
 
Výtvarná odpoledne v městské knihovně 
 
 Mgr. Vodičková připravila v městské knihovně pro děti školního věku a 1. stupně ZŠ 
výtvarná odpoledne: 3. listopadu bude věnováno výrobě hraček z papíru a podzimní tématice, 
1. prosince výrobě Mikulášů. 
 



Literární soutěž mladých 
 
 První literární soutěže mladých, kterou uspořádal Literární klub Trutnov, se zúčastnilo 
– literárně velmi zdařile – 23 mladých autorů ve třech kategoriích. V kategorii II. poezie byla 
udělena jen druhá cena, v kategorii II. próza čtyři, v kategorii III. poezie 3 a v kategorii III. 
próza 5 cen za první místa. Uděleny byly i dvě mimořádné ceny – nejmladší autorce Anně 
Progerové a B. Čihákové za nejhodnotnější práci v soutěži. 
 V sobotu 5. listopadu otiskly některé vítězné práce Krkonošské noviny – Poslední drak 
od Barbory Čihákové, Indiánka od Kateřiny Adamcové, Náruč plná diamantů (básně) 
Jaroslava Bílka a Bez názvu od Terezy Rockerové. Dále poezii Radky Kučerové Status quo, 
verše Hany Šustkové a Tomáše Brolíka. 
 
 K soutěži se podrobně vyjádřil po konzultaci se členy Literárního klubu jeho předseda 
Jaroslav Dvorský. 
 Soutěž se iniciovala Literárním klubem, městem Trutnov a Galerie města Trutnova. 
Cílem bylo podpořit zájem mladé generace o literaturu, Výsledek byl velmi uspokojivý a 
porota měla hodně práce určit pořadí. Práce byly psány srdcem, bez frází a vyjadřovaly se 
k současným problémům mladých lidí. Teprve až účast ve více podobných soutěžích může 
stanovit objektivní závěr o kvalitě autora. Práce posuzovalo 14 porotců rozmanitých profesí. 
Hlavní podíl na úspěchu celé soutěže má prof. Jaroslav Dvorský. 
 
„Ve znamení mlátku a želízka“ 
 
 

          
 

V pátek 4. listopadu se uskutečnil v ústí dědičné štoly Idy na bývalém dole  
Zd. Nejedlý Východočeských uhelných dolů v Malých Svatoňovicích křest druhé knihy  
„Ve znamení mlátku a želízka“ Václava Jiráska z Trutnova. Knihu, doloženou řadou 
dokumentárních fotografií vydala obec Malé Svatoňovice u příležitosti pěti různých výročí 
dolu od roku 1805 do roku 1995. Po křtu knihy proběhla autogramiáda a beseda s autorem, 
s jehož životem je historie svatoňovických dolů spojena. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jill Rogof – ČCE 
 

                   
 
 Koncert izraelské zpěvačky Jill Rogof se konal 6.11. v budově fary ČCE v Trutnově. 
Zazněly tu židovské a irské lidové písně. Na strunné nástroje, na Davidovu harfu doprovodil 
zpěvačku kytarista Tomáš Najbert. 
 
Z rozhovoru senátora Adamce o cestě na Filipiny a do Indonésie 
 
 K dvanáctidenní zahraniční cestě trutnovského senátora a starosty Ivana Adamce, 
který s třemi kolegy byl na služební cestě na Filipinách a v Indonésii informovaly 8.11. 
čtenáře Krkonošské noviny. 
 Návštěvu těchto dvou asijských zemí organizoval senátní výbor pro zemědělství, 
hospodářství a ekonomiku. „Mise rozhodně nebyla komerčně neúspěšná. Podařilo se nám 
získat možnosti kontraktů za desítky milionů dolarů,“ uvedl senátor Adamec. 
 Cílem návštěvy bylo předjednat možnosti a podmínky pro vzájemné obchodování  
a cestování a podnikání. „Země, do kterých nejprve nepřijedou jednak naši politici, pak 
většinou nemají o naše podnikatele zájem.“ Součástí české mise v Asii byli i zástupci 
podnikatelské skupiny, kteří se zabývají zprostředkováním vývozu zboží. 
 Filipiny zaujaly – podle sdělení senátora Adamce – mimo jiné intenzivním budováním 
průmyslových zón a zón volného obchodu v místě bývalých amerických základen, Indonésie 
zase vstřícností lidí. „Podařilo se přivézt konkrétní nabídky kontraktů. Zajímají se převážně o 
strojírenské a technologické záležitosti.“ 
 Naše republika nemá zatím aktivní obchodní bilanci s těmito zeměmi. Zatím obě země 
dovážejí k nám výrazně víc, než my dovážíme do nich. Změnit to, o to usilovala i uvedená 
cesta. 
 
Skupina Mišpach – Křišťálová noc 
 
 Další zajímavou akcí ČCE v Trutnově byl 9.11. koncert skupiny Mišpach v KSBM. 
Připomněl historii Křišťálové noci roku 1938, kdy byla i v Trutnově zapálena a rozložena 
synagoga. Průvodní slovo měl pan Tommi Karas. 
 
Klub seniorů 9.11. 
 
 Beseda s náměstkem hejtmana Hradeckého kraje Miroslavem Plassem proběhla 9.11. 
v Klubu seniorů. Zodpověděl seniorům především dotazy ze sociální oblasti, kterou má v kraji 
na starosti. Nevyhnul se upřímně ani svému nedávnému provinění, že řídil v Třebechovicích 
auto, při němž mu policie naměřila 1,67 promile alkoholu v krvi (při dechové zkoušce). Plass 
je bývalý starosta Špindlerova Mlýna. 



 Dalším hostem schůze KS byla Lenka Justová, účastnice soutěže o Královnu věnných 
měst (za Trutnov) a výtvarník fotograf Jiří Jahoda, nositel Kulturní ceny města. V soutěži 
královen získala při volbě v Novém Bydžově třetí bronzové umístění. 
 Lenka, která dlouhodobě působí ve sportovní gymnastice a v taneční skupině Star 
West, vyprávěla objektivně o průběhu soutěže. Příprava na ni byla hodně náročná. „Už 
samotná příprava na soutěž mě hodně bavila. Společně s ředitelkou DK Zinou Rýgrovou jsme 
vymýšlely ztvárnění postavy Tornádo Lou a text písně, kterým jsem chtěla představit město. 
Disciplina měla u publika i poroty úspěch.“ Dále uvedla, že „tahle soutěž je jiná, než bývají 
klání o tituly miss. Mezi účastnicemi se neprojevuje rivalita a vládne tam spíše kamarádská 
atmosféra.“ 
 
„Ve znamení mlátku a želízka“ (2. díl) 
 
 Autogramiáda nové knihy Václava Jiráska „Ve znamení mlátku a želízka“ proběhla  
7. listopadu ve Staré radnici. Publikace je pokračováním prvního dílu s podtitulem 
Připomenutí dávných časů hornictví na Jestřebích horách a okolí. Zabývá se nejen hornickou 
problematikou, ale hodně i dějinami této oblasti. Uvádí např. hornické symboly, tradice a 
zvyky, pamětihodnosti Jestřebích hor, léčitelství a zachraňování, kuchyni prostých havířských 
rodin. Dávné časy připomínají vzpomínky pamětníků. Obsahuje i hornické vyjadřování 
včetně slovníku s vysvětlivkami. 
 Sbírání a vyhledávání historických dat a svědectví bylo i časově velmi náročné – 
představuje zhruba čtvrt století. I běžného čtenáře zaujmou jídla a recepty, dále příklady 
různých léčitelských metod, např. využití třezalky na výrobu svatojanského oleje na 
popáleniny. 
 Kniha vyšla nákladem 1 500 výtisků. Má 256 stránek zvětšeného formátu A4. Její 
součástí jsou i dvě unikátní velkoformátové mapy centrální části Jestřebích hor se 160 důlními 
lokalitami. 
 Vydání této velmi cenné a poctivě napsané publikace umožnila především starostka 
Malých Svatoňovic Eva Hylmarová a řada sponzorů. Pomohl i grant královéhradeckého kraje. 
 
Sběr papíru na školách 
 
 Dříve obecně na školách prováděný sběr starého papíru se i dnes na některých školách 
provádí. Např. na ZŠ Komenského. Kromě individuálních odměn i třídních kolektivů zbydou 
získané peníze i na učební pomůcky. 
 
Leoš Šimánek, Nový Zéland 
 
 Ve dnech 9.-11. listopadu předvedl známý cestovatel Leoš Šimánek v trutnovském 
kině Vesmír několikrát live diashow s velkoplošnou panoramatickou multiprojekcí Nový 
Zéland – Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů. Všechna představení byla  
i letos vyprodána přes nemalé vstupné. 
 
 
 
 
 
 
 



Americký velvyslanec v GMT 
 

                   
 
 Trutnovskou městskou galerii si 11.11. prohlédl americký velvyslanec v ČR Villiams 
Cabaniss s manželkou. Galerií je provedl ředitel tohoto zařízení Aleš Pražan. 
 
Otevření nové kruhové křižovatky u Autostylu 11.11. 
 

                  
 
 K slavnostnímu otevření křižovatky u Autostylu, moderního kruhového objezdu, došlo 
11. listopadu. 
 Moderátorkou zahájení provozu byla Ing. Veronika Svobodová, která přivítala 
účastníky, jak uvedla, na místě, které za posledních pár měsíců změnilo svůj vzhled. Tuto 
změnu s vděkem přijímají nejen řidiči, ale i podnikatelé a firmy, které v této lokalitě sídlí a 
pro něž je tato nová okružní křižovatka také vítaným zlepšením. 
 U příležitosti slavnostního otevření křižovatky, jejíž výstavba podpořila Evropská unie 
z programu Phare 2003, srdečně uvítala starostu města Trutnova a senátora pana Mgr. Ivana 
Adamce, oba místostarosty – paní Ing. Hanu Horynovou a pana Mgr. Tomáše Hendrycha, 
dále zástupce Ministerstva pro místní rozvoj pana Ing. Tomáše Fialu, vedoucího pobočky 
Centra pro regionální rozvoj ČR pana Ing. Leoše Macuru a ředitele Oblasti Sever firmy 
Strabag a.s. pana Ing. Miloše Štěpána. 
 Po projevech starosty města Mgr. Adamce, Ing. Fialy a Ing. Štěpána provedli uvedení 
symbolické přestřižení pásky. Následoval slavnostní přípitek a od 11 hodin přátelské setkání 
s občerstvením v restauraci Akropoli v HSM. 
 
 Nová kruhová křižovatka je v Trutnově již sedmou v pořadí a s těmi předchozími 
rozhodně přispěje k dalšímu plynulejšímu a bezpečnějšímu průjezdu městem. „Národní 
program Phare 2003 – část II je sice posledním ročníkem tohoto nejvýznamnějšího 
předvstupního programu, ale zároveň prvním, který je realizován současně ve všech regionech 
NUTS II spadajících pod Cíl 1 Strukturálních fondů. Ministerstvo pro místní rozvoj prosadilo 
toto rozšíření, aby mohli potenciální žadatelé z regionů, jako je NUTS II Severovýchod, 



získat zkušenosti nezbytné pro čerpání finančních prostředků od Evropské unie. Že jsou 
minimálně schopní jako ti, kteří měli možnost účastnit se programu Phare již od roku 1998, 
můžeme dokázat na příkladu města Trutnov. Uzavření smlouvy o poskytnutí grantu je teprve 
prvním krokem při náročném procesu realizace projektu. Příjemce grantu dále musí úspěšně 
projít zadávacím řízením (vybrat podle procedur EU zhotovitele díla) a teprve potom může 
být zahájena fyzická realizace projektu (vlastní stavba). Město Trutnov přitom dokončilo 
projekt v rekordně krátké době jako první z 50 úspěšných žadatelů v rámci Grantového 
schématu na podporu podnikatelské infrastruktury.“ 
 
 Stavba křižovatky probíhala v období od 30. srpna do 10. listopadu 2005, a to  
za plného provozu, pouze s omezením průjezdu zajištěnými semafory. Součástí stavby byla 
nejen kruhová křižovatka, ale také přeložka telekomunikačních kabelů, přeložka kabelů 
nízkého napětí i nezbytná úprava veřejného osvětlení a veřejné zeleně. 
 V obrubě středového kruhu křižovatky je vůbec poprvé ve východočeském regionu 
zabudováno světelné navigační zařízení. Sadové úpravy (výsadba keřů a osetí volných ploch 
travním semenem) budou provedeny na jaře 2006. 
 Celkové náklady této investiční akce se pohybují kolem 4,5 milionu korun. Z grantu 
bude hrazena částka ve výši 75 % z uznatelných projektu a zbývající prostředky hradí město 
ze svého rozpočtu. 
 Dík za trpělivost a shovívavost při lokálních omezeních průjezdu křižovatkou 
v průběhu stavebních prací patří, jak uvádějí ve své informaci v Radničních listech  
Ing. Svobodová a Petr Andr 30.11., patří všem ukázněným a ohleduplným řidičům i 
vlastníkům přilehlých nemovitostí. 
 
 Řidiči by se teď měli snadněji zapojit s auty do provozu na hlavním tahu k sídlišti 
Zelená louka. Dosud to bylo z vedlejších silnic dost obtížné. Kromě nového kruhového 
objezdu bylo provedeno menší posunutí autobusové zastávky MHD směrem k HSM  
od Texlenu. 
 
Příjezd Martina 10.11. 
 

                   
 
 Lampionový průvod a příjezd Martina byl součástí vítání zimního období v Trutnově. 
Cílem byl Městský park. Martin skutečně přijel na bílém koni. Doprovodný program obohatil 
písničkový pořad, dále některé lidové zvyky a tradice. Sraz průvodu byl na SLŠ. 
 
 
 
 
 



Den veteránů 
 

                   
 
 Český svaz bojovníků za svobodu Trutnov a Vojensko-historický a muzejní spolek 
Trutnov uspořádaly 11.11. u příležitosti zakončení roku 60. výročí konce druhé světové války 
Den veteránů. 
 Co bylo na programu? 
9.00-15.00 Program pro ZŠ a SŠ Trutnova a Gymnázia Trutnov. 
15.30 Jiráskovo náměstí – nástup jednotek a odchod na Krakonošovo náměstí s účastí 
pozvaných a přihlášených jednotek. 
15.45 Nástup jednotek – pocta přítomným válečným veteránům na Krakonošově náměstí. 
16.00 Odchod z náměstí na městský hřbitov po trase Palackého, Žižkova, Pražská a Obránců 
míru. 
16.30 Pietní akt u pomníku padlých ve válce 1866, v I. a II. světové válce a u pomníku Roty 
Nazdar. 
17.30 Nástup jednotek před hřbitovní kaplí a ukončení oficiální části. 
17.35 Pochodňový průvod městem z městského hřbitova na náměstí Hraničářů, kde bude akce 
skončena. 
 
 Pozvánka na Den veteránů v Trutnově v 11 hodin u památníku obětem války  
na hřbitově podepsal náčelník pplk. Ing. Pavel Kopřiva. 
 
 Oslavy Dne veteránů v Trutnově se členily (nedobrou koordinací kompetentních 
složek) na dvě části. 
 Na hřbitově se kolem 11. hodiny sešlo málo účastníků. Promluvil tu u pomníku 
padlých plukovník Miloš Ondrák, místopředseda Ústřední rady Vojenského sdružení 
rehabilitovaných. Vzpomenul  obětí obou světových válek, které šly do desítek milionů. 
 Tichou vzpomínkou si připomněli účastníci padlí za 1. světové války na frontách 
Francie, Ruska, Itálie a Srbska. Vzpomněli i na hrdiny československé armády, kteří padli 
nebo raději volili dobrovolnou smrt při obsazování našeho pohraničí na podzim 1938, na 
hrdiny padlé ve 2. světové válce. Den veteránů je ale také připomínkou toho, že i nyní umírají 
lidé na mnohých místech světa jen proto, že přežívá rasová, národnostní a náboženská 
nesnášenlivost. 
 Kromě vzpomínkové slavnosti na trutnovském hřbitově, kde položili aktivní účastníci 
světové války Ondřej Badinka a Jan Plovajko květiny u pomníku padlých za účasti poslance  
P ČR Robina Bönische (kytice byla položena i u hrobů židovských dívek koncentračního 
tábora v Poříčí) se konal vzpomínkový akt na Jiráskově náměstí. Připravil jej Vojensko 
historický a muzejní spolek spolu s Českým svazem bojovníků za svobodu. Dopoledne tu 
proběhl pro studenty gymnázia, které seznámil Vladimír Vít v uniformě sovětského 
důstojníka s válečnými událostmi světové války, s dopady pro město Trutnov i republiku. 



 Odpolední program na Krakonošově náměstí zahrnoval přehlídku uniformovaných 
jednotek klubů vojenské historie, odchod na hřbitov a u pomníku Roty Nazdar. „Chceme 
touto akcí připomenout všechny padlé vojáky. Letos byla oslava věnována na konci druhé 
světové války, v dalších letech chceme akci věnovat prusko-rakouské válce nebo bitvě  
u Zborova,“ zdůraznil Vladimír Vít. 
 Za první republiky byl Den veteránů slaven jako významný den, který připomínal 
především padlé za vznik ČSR. Mezi dnes slavená výročí se zařadil v roce 1999 po vstupu 
naší republiky do Severoatlantické aliance. 
 
Výstava „Ateliéry“ – ukončení 
 
 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově zahájilo 13. října výstavu obrazů, plastik a fotografií 
autorů podkrkonošského regionu členů Unie výtvarných umělců Hradec Králové „Ateliéry“ 
(Petr Rydlo, Petr Rydlo jr., Oldřich Šlégr, Oldřich Šlégr jr., Bohuslav Tůma), která byla  
po měsíci 13. listopadu ukončena. (Bližší údaje o vystavených pracích a zúčastněných 
umělcích v kapitole kroniky 8, ve stati o muzeu. 
 
Klub vozíčkářů 
 

                   
 
 Trutnovský kronikář beseduje v Klubu vozíčkářů o dějinách města Trutnova  
16. listopadu. 
 
Nález granátu 
 
 Za více než půlstoletí po poslední válce se ještě čas od času připomene. Při zemních 
pracích narazili 14.11. dělníci na kovový předmět, připomínající dělostřelecký granát nebo 
leteckou bombu. Bylo to za budovou okresní hygienické stanice v hloubce asi 30 cm. 
Přivolaný technik z Hradce Králové vyvrátil rozšířenou poplašnou zprávu, že by šlo o nějakou 
nastraženou výbušninu poslední doby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spolek podkrkonošských výtvarníků 
 

                    
 
 Spolek podkrkonošských výtvarníků připravil i letos ve výstavních prostorách Staré 
radnice 14.11. výstavu prací svých členů z nejrůznějších odvětví umělecké činnosti. Potrvá  
do 27.11. 
 Katalog výstavy zahrnuje jména autorů, díla i cenu, za níž je možné vystavenou práci 
zakoupit. Vystavena byla téměř stovka děl těchto výtvarníků: Martin Reindl,  Roman Schroll, 
Eva Weberová, Milan Pejřimovský, Roland Hantl,  Martin Kašpar, Ladislav Kopecký, Miloš 
Trýzna, Daniel Mach, Marie Havlíčková, Jiří Šeda, Bohumil Sokol, Alena Rodrová, Vladimír 
Souček, Zdena Bočarová. (Výstava nabídla fotografie, plastiky, sochy, obrazové instalace, 
krajky, paličkované obrázky, klasické drátkování nádob aj. Hosty výstavy byl J. F. Voleský 
z Prahy – perokresby a žákovský keramický kroužek z H. Maršova. 
 
Nekuřácký den (SZŠ) 
 

                                              
 
 V rámci Nekuřáckého dne procházely 16.11. ulicemi Trutnova studentky SZŠ 
s krabicemi na cigarety a se sáčky vitaminů. Nabízely kuřákům výměnou za cigarety sušenou 
křížalu nebo bonbon. Křížaly nasušily samy. Kuřákům zároveň vtiskly do rukou letáček 
s návodem, jak přestat kouřit. Setkávaly se nejen s dobrým souhlasem, ale i s odporem 
zarputilých kuřáků. 
 
Podzimní bazar (KZČ „Eldorádo“) 
 
 Podzimní bazar dětského podzimního a zimního oblečení, sportovních potřeb a hraček 
uspořádal 16. a 17.11. KZČ „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická v malé tělocvičně školy. 
 
 
 
 



Budhismus 
 
 Trutnovská meditační skupina buddhismu Diamantové cesty připravila 16.11. 
v kulturním klubu Nivy přednášku budhistického učitele z Polska a žáka lamy Ole Nydahla 
Mieseka „Štěstí bez hranic.“ 
 
Martin Zounar 
 

                   
 
 Večer s Martinem Zounarem nejen o vaření, ale i o jeho divadelních a filmových 
příhodách proběhl v Národním domě 16. listopadu. (Vstupné 100 Kč.) 
 
ZUŠ – Komorní večer 
 
 V týž den byla zahájena podzimní sezóna v rámci cyklu „Komorní večery“ pěveckým 
a klavírním recitálem Pavlíny Senič a Iriny Kondratěnko. Byla to akce ZUŠ. 
 
Čechomor 
 

                 
 

Po čtyřleté přestávce zavítala do Národního domu 17.11. hudební skupina Čechomor 
s koncertem „Co se stalo nové.“ (Nové album.) 
 
ČSŽ 
 
 Trutnovská odbočka ČSŽ se zabývá mj. i problematikou žen, jednak na mateřské 
dovolené, jednak po ní, kdy se chtějí vrátit do práce. Řešení by měly nápomoci pořádané 
kurzy pro ně. Měly by probíhat v Pražské ulici v budově naproti bývalé porodnici, kde má 
svou kancelář ČSŽ. Blízká mateřská škola by se v době konání kurzů mohla postarat o jejich 
děti. 



 Projekt pro tyto ženy je plně hrazen z evropského fondu Phare. Se zahájením se počítá 
v lednu 2006. počítá se i se spoluprací organizace Most k životu, který pořádá mj.  
pro dlouhodobě nezaměstnané ženy rekvalifikační kurzy. 
 
Vandalství – Šibeník 
 
 Již čtyřikrát poškodili neznámí vandalové v posledním roce srub i památník generála 
Gablenze. Naposled v noci ze 17. na 18. listopad. Sprejem postříkali obvod srubu, rozbili 
okenice, dveře. Na Gablenzově památníku poničili jeho osvětlení a oplocení. Způsobená 
škoda přesahuje 30 tisíc korun. 
 U občerstvovacího srubu se často scházejí party popíjející alkohol a ničící pak zdejší 
zařízení. 
 
 Od 19. listopadu zdobí Krakonošovo náměstí tradiční vánoční výzdoba. Pracovníci 
firmy Štěpánský a Fišer tu rozvěsili stovky žárovek. Dominantou výzdoby je i tradiční 
vánoční strom (od 23.11.). 
 
Hospodářská komora 
 
 Regionální hospodářská komora severovýchodních Čech rozšiřuje své působení.  
Po zdařilé Krakonošově výstavě v Trutnově přichází s další akcí: Zve firmy a podnikatele  
na obchodní fórum evropských a světových firem v polské Wroclavi v červnu příštího roku. 
Komora je partnerem organizátorů při zajišťování účastníků. 
 Připravované fórum je zaměřeno na střední a malé firmy. Každému účastníkovi je 
zajištěno 12 půlhodinových setkání s firmami z oboru, který si určí. „Jediné, co musí zájemce 
o účast udělat, je přijet do Wroclavi (150 km od Trutnova). Cena za účast a veškeré služby 
včetně ubytování je nastavena tak, aby umožňovala účast malých firem a s dotací české 
agentury zahraničního obchodu Czech Trade a příspěvku Hradeckého kraje by měla činit asi 
pět tisíc na jednoho účastníka,“ uvádí jednatel hospodářské komory Vladimír Motl. 
 
Listopad 1989 
 
 K historii listopadu 1989 v Trutnově: Uplynulo už 16 let od revolučních událostí  
po pádu socialistického Československa. 
 Poprvé se sešli Trutnované v centru města 20. listopadu, tři dny po bezohledném 
zakročení policie proti studentům na Národní třídě v Praze. Krakonošovo náměstí (předtím 
Gottwaldovo) se stalo i v dalších dnech centrem významného politického a společenského 
dění. 
 V pondělí 27. listopadu bouřilo účastníky generální stávky zaměstnanců trutnovských 
podniků, závodů, organizací a škol podpořit revoluční vývoj u nás. 
 Události před 16 lety nebyly však předmětem pozornosti nějakých vzpomínkových 
akcí. Žádné oficiální akce se na Trutnovsku nekonaly. 
 
Protidrogová kampaň 
 
 Protidrogovou preventivní kampaň proti drogám uskutečnili 22. listopadu  
na Krakonošově náměstí z projektu „Řekni Ne drogám – Řekni Ano životu.“ Garantem této 
akce je Scientologická církev. „Jezdíme po městech celé republiky, rozdáváme letáky a 
brožury, kterými veřejnost informujeme o nebezpečnosti drogových závislostí,“ vysvětluje 



tuto akci jeden z koordinátorů Karel Fišer. Podle jím uvedených statistik česká mládež 
konzumuje marihuanu nejvíce v Evropě. Mnozí lidé si naivně myslí, že marihuana je 
neškodnou drogou. Je to však jed. Ukládá se v tucích a její odbourávání je velmi pomalé. 
 Marihuanová cigareta výrazně omezuje vnímání reálného světa. Tito kuřáci ztrácejí 
pojem času. „Chroničtí kuřáci konopí potvrzují, že k psychologickým důsledkům konzumace 
pointu patří snížená vnímavost, výpadky paměti a obecné obtíže při učení a soustředění. 
 
Vánoční stromy 
 

                    
 
 Přes tisíc žárovek  vytváří letos v Trutnově vánoční pohodu v centru a ve vybraných 
částech města. Více než čtyři sta z nich zdobí dvanáct metrů vysokou douglasku tisolistou. 
Darovali ji městu manželé Hajzerovi z Dvořákovy ulice. Vánočně vyzdobený a osvětlený 
smrk je naproti Kauflandu – byl přivezen z městského lesa poblíž Texlenu. (Vztyčení stromů 
zařídili pracovníci TS.) 
 
Vandalství – Šibeník 
 
 Odměnu padesát tisíc korun slíbila městská rada tomu, kdo by pomohl odhalit vandaly 
u Gablenzova pomníku (23.11.). Město hledá prostě všechny možnosti, jak čelit vandalství. 
 
Psí útulek – rozšíření (?) 
 
 Útulek pro psy v Trutnově by měl být rozšířen o dalších deset kotců, kterých by pak 
využily i okolní obce. Útulek je moderně vybaven a vyhovuje plně i hygienickým předpisům. 
„Na nezbytné rozšíření útulku ve Vrbové ulici existuje projektová dokumentace. Pokud 
bychom sdružili peníze ve svazku a využili dotace, vzali bychom pak provozní náklady  
i pro další obce na sebe,“ uvedl trutnovský starosta Adamec. Městská policie provádí už 
v současné době odchyt psů v obcích, kde pomáhá zajišťovat veřejný pořádek (Pec, Horní 
Maršov, Mladé Buky, Svoboda, Malá Úpa, Janské Lázně, Černý Důl a Hostinné). 
 Rozšíření psího útulku by si vyžádalo na dva miliony korun. Počítá se i s přidělením 
peněz z Nadace Duhová energie. 
 
 Zledovatělá vozovka byla patrně hlavní příčinou (nepřizpůsobení rychlosti) dopravní 
nehody na nechráněném přejezdu na sídlišti Zelená louka. Řidič auta Škoda Felicia i cestující 
v osobním motorovém vlaku do Svobody vyvázli bez zranění. „Nemohl jsem s tím nic dělat, 



vlak jen tak nezastavíte. Viděl jsem, jak to auto klouže k přejezdu. Stačila vteřina a narazili 
jsme do něj přímo a řidič by byl mrtvý,“ uvedl strojvůdce. Jeho dechová zkouška byla 
negativní. (Auto zachytil vlak nárazníkem a odhodil.) 
 
„Patagonií v sedle“ (výstava v kině) 
 

                   
 
 Výstavu fotografií „Patagonií v sedle“ ve foyer kina Vesmír mohli shlédnout 
návštěvníci kina 23. listopadu (trvala od 23.10.) Daniel Hála, Daniel Petrásek a Petra 
Kalvínská projížděli na koních čtyři měsíce pustinami jižní Ameriky. 
 
Pivtest 
 

                   
 
 Jedenáctý ročník degustátorské soutěže Pivtest připravil trutnovský Klub Kopecký  
26. listopadu. Negustovat 17 druhů piv přišlo do restaurace Na Nivách na 160 soutěžících. 
Mezi nimi bylo 29 žen. Nejúspěšnější byl Ladislav Češpiva z Nymburka, který uhodl sedm 
druhů piv. Hlavní cenu 100 piv Jaroslavě Bouškové z Trutnova, která skončila na druhém 
místě – uhodla pět druhů piva. 
 Při oceňování nejlepšího pivního moku získal trutnovský Krakonoš. Závody 
doprovázely různé soutěže pro diváky. Největší pozornost vyvolalo držení sudu v rozpažení. 
Mezi muži vyhrál Jiří Souček z Trutnova (1,56 min.), kterého však překonala Věra Paseková 
z Trutnova časem 4,56 minuty. 
 Na Pivtestu se prezentovaly různé české pivovary. Soutěž obohacovala hudbou 
skupina Jarní vánek. Moderátorem akce byl Tomáš Matuška. Hlavním organizátorem Pivtestu 
byl prezident Klubu Kopecký Jan Braun. 
 Tuplák piva na čas udržel při letošní soutěži Pavel Brída (5,52 minut), z žen Dana 
Brídová s časem 1,51 minut. V pití piva na čas se rozdělili o prvenství Petr Florián a František 
Novotný časem 4,6 vteřin. Nejrychlejší mezi ženami byla v této disciplině Vendula Pešková. 
 
 



Vita Cali 
 
 Společnost Vita Cali uspořádala 24.11. infovečer v malém sále MěÚ na téma „Bio 
Harmonex“ (léčba biorezonancí). Vstupné 30 Kč. 
 
Vánoce u nás a ve světě 
 

                  
 
 Vernisáž výstavy „Vánoce u nás a ve světě“ připravilo Muzeum Podkrkonoší Trutnov 
24. listopadu. Uvedla ji ředitelka MP PhDr. Milada Ryšánková „Tímto tématem jsme Vám 
chtěli přiblížit Vánoce našich evropských i vzdálenějších sousedů, jejichž kultura vyrůstala  
ze společných kořenů antického křesťanského dědictví. A přesto vykazují určité, byť i 
nevýznamné odlišnosti, které nás mohou pobavit svým vtipem, cizokrajným motivem  
i mravoučnou myšlenkou. Při troše zamyšlení pak přijdeme na to, že se jejich zimní svátky 
neodlišují proto, že by jinde byli lidé tolik odlišní, ale spíše proto, že žijí v jiných 
klimatických podmínkách, že jim příroda nastražila jiné překážky a záludnosti, které se 
museli naučit překonávat. 
 A tak se nám osvětlí, proč je ve skandinávských zemích uctívána především sv. Lucie, 
symbol světla, která po dlouhé temné zimě svým příchodem je předzvěstí nového, byť i ještě 
vzdáleného jara a léta, plného životadárného slunce. 
 Zároveň jsme chtěli využít této příležitosti a podělit se s Vámi o radost z nově 
restaurovaného betlému, který konečně můžeme v celé kráse představit našim návštěvníkům. 
Vedle řady jiných, již restaurovaných skříňových, závěsných, malovaných, dřevěných, 
papírových v našem muzeu ale vždy statických betlémů můžeme konečně představit i betlém 
pohyblivý. 
 
Policie ČR 
 
 Po půlroční pauze přijímá Policie ČR do služebního poměru další zájemce o tuto práci. 
Počítá se s přijetím asi 20 policistů – na okrese je na 400 policejních míst. Podmínky  
pro přijetí se zeměmi – stáří od 18 let, občanství ČR, maturita, čistý trestní rejstřík, dobrý 
fyzický, zdravotní a psychický stav. Hlásit se mohou i ženy. Nově přijatí budou ještě dva roky 
prodělávat nutnou speciální přípravu. 
 
Odpadkové koše 
 
 Pracovníci MěÚ z odboru životního prostředí provedli 29. listopadu namátkovou 
kontrolu n+kterých trutnovských živnostníků. „Navštívili jsme osm provozoven. Ve všech 
nám bylo předloženo, že likvidaci odpadu provádějí v souladu se zákonem (smlouvy se 
společností, která odváží odpad, zaplacené faktury za svoz). Kontroly, které se budou 



opakovat, mají dále zvýšit veřejnou hygienu. Problémem jsou leckde přeplněné odpadkové 
koše, které zneužívají poblíž bydlící obyvatelé, i když mají vlastní odpadové nádoby. Ty si 
všichni až na výjimky povinně platí. Neplatičů je letos na 300 – dluží městu na 130 tisíc 
korun. 
 Kromě nedovoleného vhazování komunálního odpadu do košů na odpadky, zvláště 
v centru města, není ještě vše v pořádku. Problémem je např. i vhazování komunálního 
odpadu do nádob na separovaný sběr. 
 
Klub seniorů 30.11. 
 

                   
 
 Zasedání KS proběhlo 30.11. mimořádně ve velkém sále MěÚ. O činnosti 
pečovatelské služby a připravovaném otevření Domu pečovatelské služby v místech bývalého 
Humlova dvora referovala vedoucí PS Jana Chlápková. Za její práci jí poděkoval předáním 
diplomu předseda KS Miroslav Šafařík (Jana Chlápková odchází k 1.1.2006 do důchodu).  
O činnosti trutnovského Literárního klubu, který má za sebou úspěšnou soutěž mladých 
literátů, informoval předseda LK profesor Jaroslav Dvorský. Na programu KS byla i zpráva  
o stavu trutnovských hřbitovů. 
 
Nezaměstnanost v listopadu 
 
 Počet lidí bez práce se v okrese v listopadu jen nepatrně zvýšil – o 67 na současných 
5 655. Míra nezaměstnanosti stoupla z 9,1 na 9,2 %. 
 V listopadu se nově mezi nezaměstnané evidovalo 658 občanů, do práce nastoupilo 
412 lidí, z evidence bylo vyřazeno 179 uchazečů. 
 Větší změny nezaznamenal ani počet hlášených volných míst. V listopadu jich bylo 
605, především pro dělnickou profesi. Na jedno volné pracovní místo bylo 9,3 uchazeče  
o práci. 
 V prosinci se dá podle sdělení úřadu práce očekávat na trhu práce horší vývoj. 
 „Se závěrem roku očekáváme příliv sezónních dělníků do našeho registru. Žádné masové 
propouštění v místních podnicích ale neočekáváme.“ Míra nezaměstnanosti zůstává největší 
v Žacléři (13,67 %) a v Trutnově (9,22 %). 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena celkem 1 764 
uchazečům o zaměstnání, tj. 31,2 ˇz jejich celkového počtu. Na podporách v nezaměstnanosti 
bylo od počátku roku vyplaceno 76 319 tisíc korun. 
 Na veřejně prospěšných pracích, organizovaných na základě dohod úřadu s obcemi a 
charitativními institucemi, bylo umístěno 116 uchazečů o zaměstnání. Do rekvalifikace bylo 
zařazeno 126 uchazečů. Odborná praxe byla zabezpečena pro 15 absolventů SŠ a VŠ. 
S příspěvkem úřadu práce vzniklo 84 nových pracovních míst. 
 V Trutnově samém připadalo na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel 1 540 
nezaměstnaných s mírou nezaměstnanosti 9,22 %. 



 
  
 
 



Kulturní nabídka na prosinec 
 

Listopadové Radniční listy přinesly už tradičně kulturní nabídku na měsíc prosinec. 
1.12. Jarní vánek. Country club Bonanza. 
2.12. Country večer anev Čertovská merenda. Pořádá Star West v Národním domě. 
2.12. Wohnout. Koncert v New Endu. 
3.12. Krkonošské collegium musicum. Trutnovský  advent. Pořádá občanské sdružení Regio 
Musici za podpory města Trutnova a ZUŠ Trutnov. Kostel Narození P. Marie od 16.00 hodin. 
3.12. Depeche mode párty. New End. 
4.12. Mikulášoviny. Zábavné odpoledne pro děti. Pořádá DK v kině Vesmír. 
4.12. Mikulášská besídka. Akce pro děti. New End. 
4.12. Turecká kavárna. Divadelní předplatné. DK. Národní dům. 
8.12. Komorní a klavírní večer. J. Houska, K. Fišarová, G. Benešová. Koncert cyklu Komorní 
večery. Pořádá ZUŠ Trutnov a občanské sdružení Studio. KSBM. 
8.12. Wotroci. Country club Bonanza. 
9.-11.12. Malé adventní trhy. Ukázky řemesel a prodej rukodělných výrobků. Pořádá DK. 
Stará radnice na Krakonošově náměstí. 
9.12. O Mikuláši, Vánocích a Třech králích. Pořad pro MŠ, 1.-3. tř. ZŠ. Kino Vesmír. 
9.12. K Band. Předvánoční koncert. DK. Velký sál MěÚ 
 

                     
 
9.12. Mikuláš Chadima band. New End. 
10.12. Adventní zpívánky. ZUŠ. Spolupořádá DK. Krakonošovo náměstí. 
10.12. Labyrint světa a Ráj srdce. Trutnovský advent. Sdružení Regio musici, město Trutnov 
a ZUŠ Trutnov. Kostel Narození P. Marie v 16.00 hodin. 
10.12. Vánoční autorské čtení. Pořádá DK a Trutnovský Literární klub. Stará radnice v 18.00 
hodin. 
 

                    
 
10.12.11.12. Vánoční diamant. Z cyklu pohádek Sedmikráska. DK. Kino Vesmír. 
12.12. Žákovské vystoupení. ZUŠ. Sálek školy. 



12.12. Divadlo Vizita: O tělo a děs démona. Jaroslav Dušek a Miroslav Vitouš. DK. Národní 
dům. 
13.12. Akademie třetího věku. Předvánoční odpoledne. ČČK a DK. Národní dům. 
13.12. Vánoční koncert dětského pěveckého sboru. Klavírní doprovod Lucie Wiesnerové. 
Pořádá ZUŠ Trutnov. KSBM. 
14.12. Tradiční koncert žáků ZUŠ Trutnov. Trutnovský advent. Pořádá občanské sdružení 
Regio musici za podpory města Trutnova a ZUŠ Kostel Narození P. Marie. 
 

                
 
15.12. Musica Antiqua Trutnov. Vánoční koncert. Pořádá město Trutnov a Dům kultury 
Trutnov. Koncertní síň B. Martinů. 
 

              
 
15.12. Recitál Jardy Kaválka. Country club Bonanza. 
16.12. Vánoční rozjímání. Pořádá Městská knihovna Trutnov v 16.30 hodin. 
16.12. Estpark. New End. 
17.12. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub filatelistů. V klubu důchodců. 
17.12. Polyfonní sdružení Nové Město nad Metují. Trutnovský advent. Kostel Narození  
P. Marie.  
17.12. Chorea corcontica. Vánoční koncert ženského pěveckého sboru spolu s ZUŠ Úpice. 
KSBM. 
17. a 18.12. Krakonoška hraje koledy. Krakonošovo náměstí. 
19.12. Vánoční koncert v Divadýlku Trdýlku. Orchestr iuventatis, sólisté, pěvecký sbor. 
20.12. Vánoční koncert na schodech. Základní umělecká škola Trutnov. Budova ZUŠ. 
22.12.Předvánoční hudební nadílka. Country club Bonanza. 
23.12. Vánoční pohoda. Country club Bonanza. 
23.12. Rockové Vánoce. New End. 
24.12. Štědrovečerní zpívání. Trutnovský advent. Kostel Narození P. Marie v 23.15 hod. 
24.12. Půlnoční mše svatá s koledami. Trutnovský advent. Kostel Narození P. Marie  
ve 24.00 hod. 
25.12. H Kvintet. Vánoční koncert. Pořádá DK. Národní dům. 



26.12. Tradiční svatoštěpánský koncert. Trutnovský advent. Kostel Narození P. Marie. 
27.12. Bluegrass liga, www.cz. Country club Bonanza. 
28.12. Silmaril. Country club Bonanza. 
29.12. Předsilvestr Country band Bonanza. Country club Bonanza.. 
31.12. Silvestrovská diskotéka. New End. 
31.12. Silvestr 2005. Country club BOnanza. 
31.12. Silvestrovský ohňostroj. Pořádá Město Trutnov a DK. Krakonošovo náměstí  
ve 23.45 hod. 
 
Výstavy: 
Do 10.12. Eva Pohořelá: Keramika, Taťána Ruprichová: Obrazy. Galerie Lada. 
 

               
 
Do 6.1.2006 Šestinožci mezi námi. Výstava fotografií doc. Jiřího Zahradníka. Pořadatel: 
město Trutnov a Galerie města Trutnova. První podlaží MěÚ. 
Do 6.1. Salon atudentské fotografie. Pořádá Galerie Dračí ulička. Gymnázium. 
Do 5.2. Vánoce u nás a ve světě. Muzeum Podkrkonoší Trutnov. 
7.12.-6.1.2006 František Tůma: Cestou mimochodem…Vernisáž 6.12. GMT. 
21.12.-17.2.2006 Milan Kment: Fotografie. Svět viděný digitální kamerou i dírkovou 
komorou.. Pořádá DK Trutnov. Kino Vesmír – foyer. 
 
 Mateřské centrum Karolínka v Náchodské ulici provádí v rámci pravidelného provozu 
od 9 do 13 hodin: Setkávání maminek s dětmi a Cvičenek (pondělí). Maminky s batolaty a 
maminky s dvojčaty. Břišní tance (úterý). Setkávání maminek s dětmi. Předporodní kurz 
Bříškatění (středa). Maminky s kojenci (čtvrtek). Setkávání maminek s dětmi (pátek). 
 Každou druhou neděli pravidelné Setkání nejen rodin. Od ledna se připravuje 
Patchwork – kurz pro začátečníky v 10 lekcích. Jde o velmi zajímavou a nenáročnou tvořivou 
metodu. Ruční šití i šití na šicím stroji. 
 
New End 
 
 V music restaurantu New End vystoupilo od května 2004, kdy zahájil svou činnost, 
mnoho českých i zahraničních umělců, a to nejen v hudební oblasti. Klub je zaměřen  
na všechny věkové kategorie návštěvníků. Vystoupily zde např. rockové a jazzové legendy, 
techno a tvrdý metal. K úspěšným akcím se řadí i divadelní vystoupení, dále akce pro děti. 
V klubu pravidelně vystupují trutnovské kapely. Hudební skupiny mají k dispozici zkušebnu. 
Klub je bezbariérový. 
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Matrika 
 
 Matriční události a občanské slavnosti v prosinci 2005: 
V prosinci se v Trutnově narodilo 59 dětí, z toho 17 trutnovských (5 chlapců a 12 děvčat). 
Zemřelo 33 lidí, z toho 19 spoluobčanů (12 mužů a 7 žen). Sňatků bylo uzavřeno 9, z toho 
byly 2 církevní. 
 Slavnosti vítání dětí do života proběhly ve Staré radnici 5., 11., 12., 19. a  
26. listopadu. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 76 dětí. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích  
24 spoluobčanů s kytičkou a dárkem. 
 
Karolínka 
 
 Program mateřského centra Karolínka na leden připravuje jako mimořádné akce na rok 
2006 kurz Patchwork (šití). Na konec ledna valnou hromadu OD KARO s bilancí činnosti  
za uplynulé dva roky. 
 
Stacionář v Náchodské  
 
 Od prosince 2005 mají klienti Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené 
děti nově pěkně upravené prostory po bývalé mateřské škole v Náchodské ulici. Počet 
chovanců se zvětší i o imobilní zájemce o služby denního stacionáře. Větší prostory umožní  
i realizaci individuálních učebních plánů, vhodnější prostředí pro ergoterapii, arteterapii, 
muzikoterapii, pro společenské akce i fyzioterapii – to umožňuje i tělocvična, která 
v dosavadním objektu na Polské ulici chyběla. Příležitost k léčbě prací dá i rozsáhlá zahrada. 
Pobyt ve stacionáři dále zlepší vlastní kuchyně. Prostředí stacionáře je bezbariérové. 
 
AIDS 
 
 Na podporu nemocných AIDS nabízelo 1.12. deset děvčat SZŠ lidem zakoupení 
červené stužky za 20 Kč. Prodaly jich na 500. 
 
Ošacovací středisko ČČK 
 
 Ošacovací středisko OS ČČK je od 1.12. v budově Českých drah naproti okresnímu 
soudu, kam se přestěhovalo z bývalé polikliniky. Slouží především lidem, kteří nemají peníze 
na nové ošacení. Zdarma se poskytují těm, kteří doloží svou situaci dokladem z obecního 
úřadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mezinárodní výstava železničních modelů a kolejišť 
 

                   
 
 Mezinárodní výstavu železničních modelů a kolejišť uspořádal ve dnech 1.-6.12. Klub 
železničních modelářů Trutnov a Dům dětí a mládeže Trutnov ve výstavní síni Staré radnice 
na Krakonošově náměstí. Vstupné činilo 20 Kč pro dospělé, 10 Kč pro děti, hromadné 
vstupné pro školky a školy 5 Kč. 
 Zájem o výstavu byl i letos mimořádný – na 3 000 malých i velkých návštěvníků.  
I když město poskytlo KŽM radniční prostory ochotně i letos, ukazuje se, že exponátů 
přibývá a výstavní prostory nedostačují. 
 Co mohli nalézt na letošní výstavě její návštěvníci?  Především velké kolejiště 
trutnovského Klubu železničních modelářů, kolejiště firmy Tillig TT Bahn Sebnitz, kolejiště 
firmy Merkur z Police nad Metují a klubové kolejiště železničních modelářů z Jičína. 
 Mezi vystavovateli nechyběly německé firmy Tillig TT Bahn, Auhagen, Karsel, TT 
club 120 Berlín, z českých vystavovatelů firmy ČS tranin Rudná, Delta CZ Všestary, DK 
Model Studenec u Horek, Loco Dvůr Králové, Detail Most, Dukla Praha, Mobe Prostějov, 
SDV Praha, KŽM Trutnov. 
 Součástí výstavy byl i opravárenský servis a prodej železničních modelů a doplňků. 
Na výstavě zaujaly i makety pomníku generála Gablenze a Janské kaple – práce trutnovských 
modelářů. 
 Letos se výstavy zúčastnila i firma Merkur Toys z Police nad Metují, známý výrobce 
legendární stejnojmenné stavebnice. „Jejich kolejiště je postaveno v měřítku 1:45 a má 
rozchod kolejí 32 milimetrů. Naše modely jsou výrazně menší, v měřítku 1:120 a 
s rozchodem kolejí 12 mm a v úzkorozchodce dokonce pouze 6 mm,“ komentuje tuto část 
výstavy Jiří Beran, nejznámější činitel trutnovského KŽM. (Stavebnice Merkur, která 
umožňovala sestavení různých modelů pomocí šroubků a matiček, podporovala výrazně 
tvořivou práci dětí). 
 Jedna z vitrin výstavy KŽM byla zaměřena k událostem roku 1866 – vojáci 
v nejrůznějších uniformách. 
 Za přípravou tak rozsáhlé už tradiční trutnovské výstavy KŽM je mnoho práce a úsilí, 
zapálení pro věc. Výstava by také nebyla možná bez finanční podpory několika desítek 
trutnovských a zahraničních firem. 
 
Sbírka na pomoc nemocným AIDS 
 
 Již tradičně podpořily studentky SZŠ sbírku na pomoc nemocným AIDS. Za příspěvek 
20 Kč nabízely v ulicích Trutnova k tomuto účelu vydané odznaky. 
 
 
 



Všeobecná zdravotní pojišťovna (dočasné přemístění) 
 
 Od 1. prosince jsou kanceláře Všeobecné zdravotní pojišťovny přechodně přemístěny 
ze Slezské ulice do budovy bývalého Okresního úřadu na Horské ulici. Důvodem je 
připravovaná rozsáhlá rekonstrukce stávajícího objektu. „Nezbytná je především rekonstrukce 
elektrorozvodů. Podle revizní zprávy nám akutně hrozila možnost vyhoření. Současně 
s opravami by mělo dojít také k vytvoření nových rozvodů počítačové sítě a například také 
k vytvoření bezbariérového výtahu a vstupu do domu pro tělesně postižené spoluobčany,“ řekl 
k situaci ředitel Okresní pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Trutnově ing. Milan 
Serbousek.  
 Dosavadní objekt VZP z konce 19. století byl první trutnovskou stavbou budovanou 
moderní technikou s využitím železa a betonu. Po první světové válce sloužil dvacet let jako 
filiálka Moravsko-slezské banky, později tu sídlila Banka pro obchod a průmysl, po roce 1945 
tu byl deset let Odborový svaz horníků, později ředitelství Lnářského průmyslu, od roku 1989 
sloužila budova Okresnímu ústavu národního zdraví. Posledním uživatelem byla VZP. 
(Rekonstrukce by měla být provedena v průběhu jednoho roku.) 
 
Nová stříkačka pro SDH v H. St. Městě 
 

              
 
 Slavnostní předání nové cisternové automobilové stříkačky CAS 16 Man Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů města Trutnova v Horním Starém Městě se uskutečnila 2. prosince 
ve 14.30 hodin před tamější hasičskou zbrojnicí. 
 Předání se zúčastnil starosta Mgr. Ivan Adamec, náměstek ředitele Hasičského 
záchranného sboru KH kraje mjr. Bc. Roman Solnička, ředitel Územního odboru Trutnov  
mjr. Martin Lelka, vedoucí služeb a IZS Územního odboru Trutnov HZS KH kraje  
mjr. Ing. Jiří Šeps a ředitel dodavatelské firmy Strojírna Potůček, s.r.o. Slatiňany Ing. Jaroslav 
Košťál. 
 Jednotka SDH v HSM se významně podílí na hasičských zásazích v trutnovském 
regionu – přibližně třicetkrát v roce. Nová stříkačka nahradí již 30 let užívanou původní 
cisternu. Z celkové ceny nové stříkačky 5 303 074 Kč uhradil Trutnov ze svého rozpočtu čtyři 
miliony korun – zbývající částku uhradil stát. K předání nové stříkačky došlo po dvouletém 
složitém jednání – díky úsilí vedení města se to podařilo. 
 Slavnost předání moderovala zdařile Ing. Veronika Svobodová, vedoucí odd. pro styk 
s veřejností na MěÚ. Krátkým projevem obohatili významnou událost starosta města a senátor 
Mgr. Adamec, ředitel dodavatelské firmy Ing. Jaroslav Košťál a velitel zdejší jednotky SDH 
pan Milan Klossovský.  
 Několik technických údajů k vybavení cisternové automobilové stříkačky CAS 16 
MAN 14.255 4x4 ALU: Zahrnuje čerpadlo, pneumatický osvětlovací stožár Teklite 2x500 W, 
elektrocentrálu 3,5 kW, podmítací řetězy, el. lanový naviják 3,5 t. Nádrž na vodu má objem 
3 500 l, nádrž na pěnu 400 l. Vozidlo přepraví k zásahu 6 osob. Boční a zadní dveře skříně 



jsou vybaveny uzamykatelnými hliníkovými prachotěsnými roletkami. Délka vozu je 7 140 
mm, výška 3 000 mm, celková maximální hmotnost vozidla je 14 500 kg. Kombinované 
čerpadlo se skládá z nízkotlaké a vysokotlaké části, mechanické vývěvy s automatickým 
nasáváním, z mechanického přiměšovače, klapky sání. Vozidlo je dále vybaveno 
příslušenstvím, které je dodáváno s vozem. 
 Z historie Sboru dobrovolných hasičů v Trutnově – HSM: Počátky sahají k roku 1886. 
V současné době je ve sboru registrováno 35 členů (25 mužů, 4 ženy a 6 dětí). Výjezdovou 
jednotku tvoří 21 mužů. V roce 2004 jednotka vyjížděla k 35 mimořádným událostem. 
K dnešnímu dni to bylo v tomto roce 25 událostí. Jednotka vyjíždí na vyžádání operačního 
střediska HZS územního odboru Trutnov do deseti minut od vyhlášení poplachu do celé 
oblasti Trutnova a přilehlých obcí. Výjezd je tvořen ve dvou fázích. Jako první vyjíždí 
cisterna CAS 24 – Škoda 706 RTHP (stáří 30 let) – nyní nahrazena CAS 16 na podvozku 
MAN. Jako druhý vyjíždí dopravní automobil DA8 – LIR IVECO, jenž město Trutnov 
zakoupilo v roce 2003. 
 V jednotce probíhají pravidelné výcviky každý měsíc. Mimo to se příslušní členové 
zúčastní cyklických školení řidičů – strojníků, velitelů, nositelů dýchací techniky, spojaři a 
obsluhou motorových pil. Ani v letošním roce nechybělo prověřovací cvičení v Petřkovicích. 
Mimo jiné se členové podílí na údržbě techniky, osobní výzbroje a výstroje, úpravě hasičské 
zbrojnice a jejího okolí. V rámci fyzické kondice se jednotka účastní mnoha soutěží 
v požárním sportu – letos 1. místo v okresním kole, 7. místo v krajském kole. V soutěži  
„O pohár starosty okresního sdružení Trutnov“ skončila jednotka na 2. místě. V dubnu se 
někteří členové zúčastnili Mistrovství republiky jednotlivců v Jablonci nad Nisou (prostřední 
umístění). 
 Jednotka města a Sbor dobrovolných hasičů tvoří jeden celek. Pořádají i řadu 
společenských akcí – pravidelná výstava historické a soudobé hasičské techniky, mikulášská 
nadílka, předvánoční prodej kaprů aj. 
 Činnost členů SDH zasluhuje ocenění – věnují jí svůj volný čas, mnohdy i na úkor 
svých rodin. 
 Jednotku SDH zřizuje podle zákona město. K jeho povinnostem patří i udržování 
akceschopnosti, zabezpečení odb. přípravy jejích členů, materiálních a finančních potřeb 
jednotky – vybavení požární technikou a prostředky požární ochrany. 
 (Údaje o zásazích SDH jsou v 12. kapitola trutnovské kroniky.) 
 
 Od prosince probíhají na trutnovských školách Dny otevřených dveří pro rodiče a 
příznivce školy s informacemi o vyučování, s prohlídkou zařízení a s besedou. 
 
Dušičky 
 
 I letošní Dušičky byly ve znamení zvýšené péče o hřbitovy a hroby. Hořící svíčky 
symbolicky propojovaly svět živých se světem zemřelých. Trutnovský hlavní hřbitov je díky 
pracovníkům Lesy a parky velmi pěkně pietně upraven. 
 
Star West – Pěna 
 
 Star West letos připravil svůj tradiční předvánoční večer ve stylu čertů, Mikulášů a 
andělů. Hraje skupina Pěna. Národní dům, 2. prosince. 
 
 
 



Trutnovský advent – 1. koncert 
 
 Program VIII. Ročníku festivalu Trutnovský advent v kostele Narození P. Marie 
nabídl: Krkonošské Collegium musicum s barokní hudbou A. Michny. Vokální soubor 
sdružuje zpěváky z Hostinného a Trutnova, letos už v deváté sezóně. 
 
Mikulášoviny 
 
 Loutkoherecká skupina České televize Praha vystoupila 4.12. v kině Vesmír hrou 
„Nebojte se strašidel.“ Vstupné pro děti 25 Kč, ostatní 40 Kč. 
 
Divadelní předplatné 
 
 Divadelní předplatitelé sezóny 2005/06 mohli 4.12. shlédnout tři komické skoro 
detektivky – Ustrašený dědek. Pes a kočka. Zlatý pan ministr. Vystoupili v nich Václav 
Vydra, Naďa Konvalinková, Jana Boušková a Matěj Hádek. 
 
 Burza zimního sportovního oblečení a vybavení proběhla už v listopadu. Neprodané 
věci byly věnovány charitativním účelům. 
 
Nové domy s pečovatelskou službou na Červeném kopci 
 

                
 
 Slavnostní otevření Domů s pečovatelskou službou v ulici R. Frimla (Humlův dvůr) 
v Trutnově proběhlo 6. prosince. Krátce k této významné události promluvili starosta 
Trutnova Ivan Adamec, místostarosta Hana Horynová, zástupce stavební firmy BAK pan 
Mačát. 
 Výstavba moderního areálu trvala přibližně dva roky a z celkových investičních 
nákladů ve výši 84,5 mil. Kč tvořila asi jednu třetinu státní dotace. Ve dvou objektech se 
nachází 46 bytových jednotek (v každém 23) o velikosti do 50 m2 pro jednu až dvě osoby. 
Byty jsou komfortně vybaveny kuchyňskou linkou s elektrickým sporákem, podlahovými 
krytinami, koupelnou s umyvadlem, sprchovým koutem a WC, balkonem a společnou 
televizní anténou. Každý byt má ve sklepním prostoru svou kóji. V přízemí je zřízeno deset 
bytů pro imobilní občany. 
 Nové sociální zařízení se nachází v blízkosti základní školy, panelového sídliště a 
rodinných vilek s výhledem na město přes nádraží ČD. 
 Rozhovor se starostou města zveřejnily 7.12. Krkonošské noviny. Dotazy kladl 
šéfredaktor KN Pavel Cajthaml. 
 Proč se Trutnov pustil do této stavby? „Máme sice ve městě pět pečovatelských domů, 
ale poptávka po bydlení pro seniory neustále narůstá. Chtěli jsme tomuto zájmu vyjít vstříc. 



Především jsme však chtěli stavět domov důchodců. Povedlo se nám ale nejdříve sehnat 
peníze na pečovatelský dům.“ 
 S domovem důchodců počítáte i do budoucna? „Určitě. Zázemí pro objekty těchto 
dvou domů s pečovatelskou službou je situováno do domova důchodců. Měli jsme v roce 
2002 slíbenou dotaci od ministra Škromacha, ale tím, že přišly povodně se vše zhatilo.  
Od stavby DD se tedy odstoupilo. Ale stále počítáme s tím, že se povede peníze získat. 
Chceme jeho stavbou dokončit celý komplex pro seniory.“ (Žádostí o umístění v novém 
objektu pečovatelské služby se nahromadilo na 400.) 
 Nové objekty splňují nároky na moderní bydlení? „Je to nadstandardní řešení, které  
se nám líbilo. Chtěli jsme, aby i starší občané bydleli v nových prostorách v moderně 
situovaných domech.“ 
 Umístit dům do bývalého Humlova dvora poblíž základní školy bylo záměrem? 
„Určitě ano, chtěli jsme, aby nová výstavba v této lokalitě, a to včetně školy, navazovala  
na výstavbu pro seniory. Místo pro stavbu domu s pečovatelskou službou se nabízelo svou 
velikostí i možností propojení.“ 
 Kdo vybíral obyvatele do nového pečovatelského domu? „Sociální komise. Dnes  
se losovalo přidělení bytů. 
 Od kdy se mohou lidé stěhovat? „Prakticky ode dneška. Jakmile byli vylosováni, 
mohou se spojit s ředitelkou a bytovým podnikem, a pak stačí uzavřít nájemní smlouvu.“ 
 V budoucnosti se počítá v blízkosti nového objektu se stavbou domova důchodců. Obě 
zařízení by pak využívala společnou jídelnu. V současné době má Trutnov domy 
s pečovatelskou službou ještě v Dělnické ulici a na Kryblici – dohromady má v nich  
přes dvě stě lůžek. 
 
Galerie města Trutnova – výstava Františka Tůmy 
 
 

                   
 
 Galerie města Trutnova zahájila vernisáží 6.12. výstavu Františka Tůmy „Cestou 
mimochodem…“ (obrazy a práce na papíře). Zahájení zdařile doprovodilo vystoupení Radima 
Hladíka. Výstava potrvá do 6. ledna 2006. 
 Úvodním slovem otevřela výstavu pracovnice GMT Mgr. Lucie Žaludová: „Je to již 
potřetí, co mám tu možnost promluvit na vernisáži obrazů Františka Tůmy – a přesto, nebo 
právě proto – jsem dlouze přemýšlela, co podstatného nyní říci těm, kdo Františkovy práce 
neznají, a co teprve těm, kteří je už znají. 
 Tak tedy: František je vrchlabský výtvarník, přesto však nikoliv jen regionálního 
významu, vystavoval již několikrát v zahraničí na světových přehlídkách českého umění 
v Paříži, v Tour, Lodži, Drážďanech… Jeho tvorba se dočkala několika ocenění, jmenovala 
bych alespoň 2. cenu z Mezinárodního festivalu v Písku. 
 František ovládl všechny významné malířské a kreslířské techniky od těch klasických 
až po experimentální, věnoval se také filmové a televizní tvorbě. Práce, které můžete dnes 



vidět, vznikaly po delší tvůrčí pauze a jsou dokumentem toho, že i odmlka může být dobou 
růstu, že i umělec stejně jako dobré víno s časem zraje. 
 František o sobě tvrdí, že maluje v podstatě stále krajiny. Já to tedy nepopírám, maluje 
krajiny, ale zároveň si trvám na svém, rozhodně to není krajinář. Nedávno mi sice nad jedním 
z vystavených děl tvrdil, že ta dramaticky prolomená linie je panoráma Krkonoš se Sněžkou 
uprostřed, přesto, já mu moc nedůvěřuji a pozoruji a interpretuji si jeho krajiny tak trochu  
po svém. 
 Existují nejen ty krajiny viditelné, vnější, v nichž nesmazatelně zanecháváme své 
otisky, ale i krajiny vnitřní, které se otiskly do nás a neodvolatelně se staly součástí našich 
životů. Výstava byla nazvána Cestou mimochodem… a je tedy určitým záznamem jednoho 
lidského putování a zápasu. Vystavené obrazy jsou něco jako seismografy lidského nitra, 
které s pečlivostí zaznamenávají jemná chvění a dramatické otřesy oněch vnitřních i vnějších 
krajin, jimiž procházíme. Jsou tu labyrinty – tedy symboly spletitého bloudění, hledání cesty, 
míjení a střetávání se s překážkami, labyrinty jednoho lidského světa, snad příliš nedaleké 
Ráje srdce. 
 Jsou tu také kola a soukolí, jež nám pomáhají překonat vzdálenost nebo nás naopak 
omílají a drtí v děsivém tlaku… a souhvězdí Velkých a Malých vozů putují nad našimi 
hlavami a putují s námi – Cestou mimochodem… A tak nabízíme jako na Františkových 
obrazech bránu, jež nikdy není dost otevřená, aby jí bylo možnost lehce proklouznout, ale ani 
dost uzavřená na to, aby byla zcela neprůchodná. 
 František mi tvrdil, že jeho obrazy jsou nepoetické… Ano, kořeny jejich výrazu 
můžeme hledat spíše v tvrdém bigbítu než v něčem něžném a křehkém, oprostíme-li se ale  
od představy, že poezie je něco neurčitě sentimentálního a uvědomíme-li si, že i ona je 
založena na podobných principech jako je malířství, můžeme připustit, že i bigbít má svou 
poetiku, která se odráží nezměnitelnou ozvěnou ve Františkových obrazech. Mám na mysli 
útočné linie čar, rozhodné tahy štětce, dramatickou barevnost a naléhavost výtvarného rytmu 
jeho obrazů. 
 Obrazů, jež k nám promlouvají osobitou řečí abstraktní malby, výtvarným gestem, jež 
je výtryskem čehosi z nitra ven, čehosi co ztrácíme i nabízíme, když putujeme… Cestou 
mimochodem…“ 
 
Paroubek – Penc (6.12.) 
 
 Stížnost, spor mezi českým premiérem Jiřím Paroubkem a občanským aktivistou se 
vrací po řadě úředních průtahů do Trutnova. Po měsíci se musí zdejší radnice znovu zabývat 
neobvyklým správním řízením. Penc je obviněn tím, že předsedovi vlády v srpnu (při Open 
Air Music Festivalu) ublížil na cti tím, že zveřejnil jeho telefonní číslo mnoha lidem. Ti mu 
pak následně poslali tisíce textových zpráv, z nichž většina vyslovovala nesouhlas 
s policejním zásahem proti účastníkům technoparty na Tachovsku. Některé obsahovaly 
vulgární urážky a vyhrůžky. 
 První stížnost Měj zamítl s tím, že aktivista přestupek nespáchal. Paroubkův advokát 
obvinění překvalifikoval a radnice se musela znovu případem zabývat. Případ byl předán  
do Libáně, kde Penc bydlí. Krajský úřad v Hradci Králové ale rozhodl, že ho má projednat 
Trutnov. Aktivista žádá konfrontaci s premiérem. Penc se brání tím, že telefonní číslo 
Paroubka bylo už dříve veřejnosti dostupné. 
 Rozhovor s tajemníkem MěÚ Zdeňkem Nýdrlem zveřejnil šéfredaktor Krkonošských 
novin Pavel Cajthaml. „Dva pokusy o předání Paroubkovy stížnosti jinému úřadu skončily 
neúspěchem. Přesto úřad věří, že ve správním řízení vyřeší případ do třiceti dnů“, ujistil  
Zd. Nýdrle. 



 Překvapilo Vás, že budete nakonec případ řešit? „Překvapilo nás, že to Libáň zamítla. 
Ona tu stížnost ani odmítnout nemohla. Pak jsme nemohli nic dělat. Kraj řekl, že to máme 
vyřešit, tak to vyřešíme.“ 
 Aktivista Penc si myslí, že jste se možná chtěli předáním případu jinam vyvléknout 
z celé věci. „To odmítám. Je naprosto běžné, že řada z desítek řešených případů se k nám 
dostane z jiných lokalit. Stejně tak jsme chtěli postoupit my věc tomu úřadu, kterému věc 
přísluší podle místa trvalého bydliště Stanislava Pence. Ale určitě jsme se nechtěli z celého 
případu vyvléknout.“ 
 Aktivista požaduje při správním řízení konfrontaci. Umožníte mu ji? :Přestupkový řád 
takovou věc umožňuje, Ale to je otázka správního úřadu, jak o tom rozhodne.“ 
 Budete na případ dohlížet? „Budu se o něj zajímat víc než obvykle.“ 
 
První ekobusy 
 
 Na trasu autobusové linky z Janských Lázní do Trutnova se 7.12. poprvé vydal 
ekologický autobus, poháněný zemním plynem. Svezli se s ním do města i první vozíčkáři – 
autobus je nízkopodlažní. Provoz dvěma takovými autobusy zajišťuje společnost Osnado.  
Do tří let má být tento vozový park rozšířen o dalších pět podobných vozů, jejichž provoz je 
šetrný i vzhledem k životnímu prostředí, uvedl ředitel Osnada Martin Bělovský. 
 Než bude postavena v Trutnově čerpací stanice na zemní plyn, budou se ekobusy plnit 
plynem v Hradci Králové. 
 
Domov důchodců – Vánoce 
 
 Vánoce se blíží. Svědčí o tom příprava na ně i v Domově důchodců Trutnov – kromě 
připravovaného vánočního programu i pečením vánočního cukroví. „Právě jsme dělali 
perníčky a slepovali cukroví. Už máme hotové tři druhy. Pečeme v rámci ergoterapie. Navíc 
chceme, aby si obyvatelé domova pravidelně připomínali svátky a dění okolo nich,“ uvedla 
7.12. ředitelka domova Irena Vondráčková.. 
 Na Vánoce se připravují podobně i další zařízení, např. školy a školky. 
 
Klub zdraví 
 
 Klub zdraví Trutnov měl 7.12. na programu setkání příznivců zdravého životního stylu 
téma: Med a jeho produkty. Akce probíhala tradičně v budově CASD v ul. M. Majerové. 
 
 Na prezentaci druhé knihy Václava Jiráska „Ve znamení mlátku a želízka“ 
s podtitulem „Připomenutí dávných časů“ byl zaměřen už 9.11. večer trutnovského 
Literárního klubu. V dalších dnech pak absolvovali manželé Jiráskovi řadu setkání i na jiných 
místech trutnovského regionu. 
 
Prodej vánočních stromků 
 
 Blížící se Vánoce připomíná zahájený prodej vánočních stromků. Ceny se pohybují  
od 50 do 300 Kč podle velikosti a druhu jehličnanů. Společnost Lesy a parky Trutnov zahájila 
jejich prodej (smrk, jedle, douglaska, borovice) 8. prosince a potrvá až do 21. prosince 
v Úpické ulici naproti Koncertní síni B. Martinů. „K prodeji máme připraveno kolem sedmi 
set stromků. Letos se začaly hodně prodávat ministromky zasazené do dřevěných podstavců.“ 
Aby stromky podržely nadále pěkný vzhled, je třeba je uchovávat do Vánoc ve vlhkém  



a chladném prostředí, uvádí pracovník LaP František Malina. 
 Stromků je i letos dostatek. Nabídka je široká – nabízejí je v různém provedení  
i v obchodech. 
 
Komorní a klavírní koncert (ZUŠ v KS B.M.) 
 

                   
 
 Zdařilý Komorní a klavírní večer cyklu „Komorní večery,“ pořádaný ZUŠ a 
občanským sdružením Studio se uskutečnil 8.12. v KS B. Martinů. Klavírista a pedagog 
trutnovské ZUŠ přizval k vystoupení houslistku Kateřinu Fišarovou, původem z Trutnova  
a její pražskou kolegyni violoncellistku Gabrielu Benešovou. Na programu byly skladby 
Beethovenovy, Brahmsovy a Chopinovy. 
 
Kamerový systém 
 
 Kamerový systém se v Trutnově osvědčuje již několik let – rozhodně napomáhá  
při snižování kriminality. Město do jeho provozu investovalo více než šest milionů korun. 
„Kamery se osvědčily,“ potvrzuje ředitel MP Karel Povr, „Podařilo se nám díky jím například 
vytlačit valnou část kriminality z Krakonošova náměstí. Naopak na Zelené louce po odpojení 
kamery vandalství a drobných krádeží přibylo. Pro pracovníky, kteří sledují monitory 
kamerového systému (městská policie u pultu s monitory zaměstnává čtyři invalidy a jednoho 
důchodce), máme přísné podmínky, jak mohou systém používat.“ 
 
Malé adventní trhy 
 

                   
 
 Malé adventní trhy ve dnech 9.-11. prosince v přízemních prostorách Staré radnice 
nabízely rozmanité výrobky – keramiku, svíčky, šperky, textil mini loutková divadélka, 
výrobky a hračky ze dřeva, paličkované krajky, květinové výzdoby. Návštěvníků přišlo  
na dva a půl tisíce. 



 Obohacením trhů byly Adventní zpívánky pěveckého sboru Fantazie pod vedením 
pedagoga ZUŠ Michala Horáčka a Vánoční autorské čtení a vystoupení Liduščina divadla 
Praha. 
 
Vánoční autorské čtení (LK) 
 
 Komponované pásmo vánočního zamyšlení, studentské autorské tvorby a českých 
koled připravil 10.12. od 18 hodin Trutnovský literární klub pod vedením profesora gymnázia 
Jaroslava Dvorského. Hudebně obohatil pořad hrou na harmonium pracovník Měj Hynek 
Beneš. (O LK v kapitola 8.) 
 
Autobusové spojení Trutnov – Kamienna Góra 
 
 Od 12. prosince má Trutnov pravidelné autobusové spojení s Kamennou Górou – 
v pracovních dnech 4x a v sobotu 2x za den. Jízdné z Trutnova na hranice stojí 23 Kč  
(přes Bernartice) a 27 Kč přes Babí. Z hranice pak do Kamenné Góry za 4,6 zlotých. 
V budoucnu se počítá s možností platby za jízdné v jedné měně. 
 Nové spojení s Polskem ocenil i trutnovský starosty Adamec. Přimlouvá se zároveň  
o co nejrychlejší odstranění jízdného ve dvou měnách. 
 
Divadlo Vizita 
 
 Divadlo Vizita (12.12. v Trutnově) je zvláštním souborem – zkoumá možnosti 
improvizace a spontánní tvorby. Žádné představení se nikdy neopakuje, hraje se jen jednou – 
je zároveň premiérou i derniérou. Vstupné 200, 180 a 160 Kč. 
 
Vánoční nákupy 
 
 Prodejní doba v trutnovských obchodech se s blížícími se Vánocemi maximálně 
rozšiřuje, především o tzv. Zlatou neděli. Kaufland má otevřeno denně od 7 do 22 hodin, 
Hypernova od 8 do 22 hodin. Stranou marketů nezůstávají ostatní obchody, např. KM Sport, 
Rada Glass, Galerie Alfa, obchodní centrum Úpa a další, které budou mít v neděli otevřeno až 
do 13 hodin. 
 
150 let od vydání Babičky (ZŠ Komenského) 
 
 Od vydání Babičky Boženy Němcové před 150 lety si připomněli žáci ZŠ 
Komenského. Je to příležitost nejen si připomenout tento skvost české literatury, ale 
motivovat děti dobově přistrojené a maskované k dobrým vztahům k jejich prarodičům. 
Většina dětí žel knihu nezná, nebo jen ve filmovém zpracování. Iniciátor této akce učitel Petr 
Horčička k tomu uvádí: „Každý pedagog může tomuto tématu přizpůsobit svou hodinu. 
Například v češtině rozborem vět z této knihy, napsáním dopisu babičkám, v matematice  
a fyzice se nabízejí oživit míry a váhy prarodičů, v dějepisu připomenout historii všedního 
dne na vesnici. Školáci se mohou věnovat i bylinkaření a léčitelství. Jde o takové projektové 
vyučování.“ Vítězná třída v tomto programu bude odměněna i besedou se spisovatelkou Marií 
Kubátovou. 
 
 
 



Spor Věchet – Beluská 
 
 Ještě v polovině prosince pokračoval spor disidenta a aktivisty Martina Věcheta  
se správním odborem MěÚ v Trutnově, který byl jeho rozhodnutím potrestán pokutou  
3 000 Kč za pomluvu Dagmar Beluské, která pracuje v matričním oddělení města. Věchet se 
provinil tím, že v televizní reportáži řekl nepravdivý údaj o vyhození Beluské po listopadu 
1989 od policie. Věchet se snaží o to, aby uvedené místo nemohla zastávat a kritizuje za to 
trutnovskou radnici. 
 K uvedené situaci (šetření a svědectví představují už rozsáhlý fascikl dokladů) se 
vyslovil v krkonošských novinách ze 14. prosince 2005 starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec 
v rozhovoru se šéfredaktorem Pavlem Cajthamlem. O rozhovor požádala redakce KN. 
 Proč jste Beluskou nepřeložili z matriky na jiné místo? „Ničím se neprovinila. V roce 
1990 jí dali zelenou pro práci ve státní a potažmo veřejné správě. Ona nezměnila místo. Pořád 
dělá tu samou práci a vlastně od roku 1990 už máme patnáct let. Nejprve byla zcivilněna 
s policejním odborem na okresní úřad. A roku 2003 přešla reformou veřejné správy a 
příkazem ministra vnitra Grosse na městský úřad. Má tedy všechny předpoklady pro výkon 
práce.“ 
 Takže jste ji přeřadit ani nemohli? „Vzhledem k tomu, že platí zákon o úřednících a 
zákoník práce, tak není důvod ji přeřadit. Řekněme si na rovinu, že za těch patnáct let, co ona 
tu práci dělá, nikdy nedošlo z její strany ke zneužití údajů nebo poškození kohokoliv. Řeknu 
zcela otevřeně: kdyby byla funkcionářem StB, který prošel po revoluci tím sítem a byla 
objevena až tady na úřadě, tak by to bylo o něčem jiném. Ale ona u StB pracovala, my to 
nezpochybňujeme, to je známý fakt. To, že ji někdo objeví po patnácti letech na jiném úřadě a 
je z toho taková kauza, mi přijde zvláštní. Navíc, když ten dotyčný (disident Martin Věchet-
pozn. red.) byl u toho rozhodování komisí v roce 1990. Musel o tom dobře vědět. Nakonec to 
i napsal v tehdejším tisku.“ 
 Nemohli být vaši úředníci při přestupkovém řízení podjatí? „K tomu bych se neměl 
vyjadřovat, víceméně to jde mimo mě. Osobně si myslím, že možnost zpochybnění tu nastane, 
protože paní Beluská je úřednice tohoto úřadu. A o pokutě rozhodli zase úředníci tohoto 
úřadu. V tom vidím skutečně možnou podjatost.“ 
 Chtěli jste to dát krajskému úřadu, ale ten vám případ vrátil… „Přišlo mi to spíše jako 
nevůle kraje to řešit, možná až alibistické jednání.“ 
 
Zdravotní klauni 
 
 Léčit smíchem pomáhají nemocným dětem zdravotní klauni z Hradce Králové  
i v trutnovské nemocnici. Snaží se pomáhat přemáhat úzkost, bolest a strach. Koncept léčby 
humorem rozvinul v ČR v roce 1998 Američan Gary Edwards. V současné době působí  
přes dvacet takových profesionálů. 
 
Větrná a sněhová pohroma (16.12.) 
 
 Vichřice a sníh, polámané větve, padající stromy, špatně sjízdné silnice a zvýšená 
dopravní nehodovost postihla 16. prosince i Trutnovsko, které bylo z východních Čech 
postiženo nejvíce. Zasahovat musel i HZS. Větve padající do elektrického vedení 
způsobovaly poruchy v dodávce elektřiny. Kalamitu pomáhali odstraňovat i pracovníci TS. 
 
 
 



Knížka Harry Potter 
 
 Největším vánočním hitem na knižním trhu byl od 15.12. další díl příhod 
čarodějnického učně Harryho Pottera (oficiálně se měla kniha prodávat až 19. prosince).  
A cena? Doporučená 450 Kč se většinou prodávala levněji, kolem 400 Kč. 
 
Městská knihovna dětem 
 
 Městská knihovna Trutnov žije již Vánocemi. Na 16.12. pozvala své nejmenší čtenáře 
školního věku. Bohatý program sliboval: Vánoční zvyky a obyčeje. Vánoce v Evropě a  
ve světě. Čtení pohádek a povídek s vánoční tématikou. Poslech tradičních vánočních koled. 
Výroba ozdob na vánoční stromeček. 
 
Městská policie 
 
 Platnost smlouvy trutnovské městské policie pro její působení v peci a v Horním 
Maršově i v příštím roce potvrdil krajský úřad v Hradci Králové. Tato spolupráce zejména 
v oblasti dopravy a parkování se osvědčuje. Obě obce zaplatí Trutnovu za tyto služby  
66 000 Kč. 
 
Prodej vánočních kaprů 
 
 Blízkost Vánoc signalizuje i prodej vánočních kaprů v Trutnově od 19. prosince. Je 
jich dostatek, jak svědčí kádě plné ryb před obchody, na pěší zóně, před supermarkety. Ceny 
kaprů se pohybují mezi 70 a 80 korunami za kilo. Kupující si nechávají koupenou rybu 
zpravidla zabít a vykuchat. Prodej na všech místech potrvá ještě i na Štědrý den. Ke koupi 
jsou i živé ryby – domů do vany. 
 
Přívaly sněhu (od 15.12.) 
 
 Přívaly sněhu pomáhají zvládnout i Technické služby Trutnov, kteří do boje se 
sněhem (je ho až 30 cm) vkládají veškerou techniku a maximum zaměstnanců. „Jezdí 
všechno, co máme. V terénu jsou dvě nákladní auta, dvanáct traktorů, pět multikár, dva 
traktorbagry a dvanáct lidí na ruční vyhazování sněhu,“ informuje ředitel TS Lumír Labík. 
„Zatím jsme cesty jen pluhovali, teď začneme haldy sněhu odvážet na složiště u řeky. 
Prosíme řidiče, aby byli ohleduplní, respektovali informativní značky a umožnili úklid ulic. 
Stačí, když na několik hodin přeparkují auto na jiné místo. 
 
Odpor lékárníků proti opatření ministerstva zdravotnictví 
 
 Návrh ministra zdravotnictví Davida Ratha snížit od Nového roku obchodní přirážky 
na léky z 32 na 29 % vyvolal odpor lékárníků v Trutnově i v okrese. „Nelíbí se nám způsob, 
jakým ministr o celé věci rozhodl.  Tedy prakticky jediným škrtem pera, bez konzultace 
s lékárníky,“ uvedl Ondřej Bednařík. Ne všechny léky jsou dosud prodávány s maximální 
marží 32 %. „Některé mají marži výrazně nižší, takže pacient za ně téměř nic nedoplácí. To 
by se po Novém roce změnilo, protože lékárny nebudou dále schopny dotovat nynější snížení 
doplatků, např. u inzulinu. Třeba diabetici by si za něj museli výrazně připlatit.“ „Především 
ve venkovských regionech by mohlo dojít k zavírání lékáren,“ dodává dále. 



 Pokud se zástupci majitelů lékáren a distributorů léčiv s premiérem Paroubkem 
nedohodnou, hrozí stávkou. 
 
Pronájem sálu Texlenu městu 
 
 Víceúčelový sál uvnitř areálu firmy Texlen na Zelenou louce si pronajalo město  
na příštích pět let. Informuje o této dohodě šéfredaktor Cajthaml v Krkonošských novinách 
22. prosince. Vyslovili se k tomu i starosta Trutnova Ivan Adamec a ředitel Texlenu Petr Vik. 
 Komplex v Tovární ulici na Zelené louce v posledních letech patřil zejména kultuře a 
společenskému dění. V části areálu se kanyl plesy a koncerty, navíc se proslavil pořádáním 
Hospodářské výstavy. Okruh zájemců a pořadatelů přitom stále roste. „Praxe ukázala, že 
tamní sál je využitelný. Bylo by škoda, abychom ho nevyužili, když Trutnov zatím podobné 
prostory nemá,“ říká trutnovský starosta Ivan Adamec. 
 Zdejší textilka provozuje sál pro potřeby kultury již několik let. „Když jsme v roce 
2002 poprvé umožnili pořádání plesu v bývalé továrně a skladu, netušili jsme, jaký bude mít 
ohlas a že budou následovat další. Vedení města bylo od počátku informováno o možnosti 
využít tyto i další prostory areálu,“ vzpomíná generální ředitel Texlenu Petr Vik. 
 Radnice uvažuje o stavbě víceúčelového kulturního stánku . divadla v centru města. 
K zahájení zřejmě nedojde dříve než v roce 2007. „Než dojde k rekonstrukci a opravě 
současných kulturních zařízení a případně stavby divadla s víceúčelovým sálem, tak jsme se 
zatím domluvili na pronájmu texlenského sálu,“ tvrdí Adamec. 
 Texlen si podle starosty vymínil bezplatné pořádání několika vlastních akcí za rok. 
Součástí nájemní smlouvy městem a firmou Texlen je klauzule, na základě které má známá 
trutnovská textilka možnost třikrát ročně v prostorách uskutečnit jednodenní akci. „Například 
pro naši tradiční jarní módní přehlídku chceme sál využít i v příštím roce,“ naznačuje ředitel 
Texlenu. Také Hospodářská výstava by se mohla v sále opakovat. 
 Programovou náplň bude zajišťovat Dům kultury. „Pronájem by měl být na období 
delší než pět let,“ sdělil starosta. Radnice by měla za nájem platit zhruba milion korun ročně. 
Záměr už odsouhlasilo také městské zastupitelstvo při prosincové veřejné schůzi. „Sál se 
musel upravit tak, aby splňoval parametry kulturního zařízení. Byly tam nějaké náklady  
na úpravu, bylo potřeba do něj investovat. Už jsme proto měli v rozpočtu schválenou určitou 
finanční částku,“ dodává Adamec. 
 Areál Texlenu prochází v poslední době výraznými obměnami. Není však jediným 
místem pro pořádání kulturních akcí. Divadelní představení se hrají v Národním domě, 
koncerty v síni B. Martinů a společenská setkání ve Staré radnici. Město navíc uvažuje  
o stavbě moderní, odvážné a prosklené budově kulturního centra, pracovně označovaného 
jako městské divadlo. Vzniknout má na dnes volné ploše bývalého Šmoulova. Stát má podle 
odhadů na 300 milionů korun. 
 
Vánoční výstava v MP (betlém) 
 
 Vzácnou ozdobu vánoční výstavy v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově je skříňový 
betlém s pohyblivými figurkami. Je asi z roku 1870 z oblasti Hostinného. Tzv. „chodící“ 
betlém je na ruční pohon klikou, která roztáčí systém převodových koleček a pásů.  
Nad chlévem je čtveřice andílků, na horizontu pás s ovečkami a otáčející se lopatky větrného 
mlýna. Betlém o rozměrech 95 x 75 x 60 cm obsahuje dřevěné kolorované figurky. Ke stavbě 
krajiny použil neznámý tvůrce vedle dřeva, papíru a skla přírodní materiály jako mech a 
stromová kůra. Restaurován byl betlém v letech 2003 – 2005. Mechanický pohon a součástky 
opravila trutnovská firma Truhlářství Burša, scenérii s figurkami restaurovala výtvarnice MP 
Hana Janoušková. 



 
Štědrý večer i v některých hospůdkách 
 
 I na Štědrý večer zavítají některé trutnovské rodiny do restaurací a hospod v Trutnově. 
I když většina z nich dodrží zavřením svatvečer, otevřen bude např. Pivní bar U Truta  
na Polské ulici. Je tu na sedmdesát míst a už v polovině prosince jich byla polovina 
rezervována. Podobně je tomu i v Horním Starém Městě v restauraci Na Hřišti. Její 
provozovatel Jiří Gabrle uvádí: „Zavřeme v patnáct hodin, ale do práce se vrátíme. Tak  
od půl desáté večer přicházejí lidé vždy z blízkého sídliště a otevřeno je tak dlouho, jak se 
chtějí bavit.“ 
 Některá zařízení budou otevřena třebas i jen dopoledne, např. U Kopeckých.  
„Do čtrnácti hodin budeme mít hospodu určitě v provozu. Přicházejí chlapi z obchodů, kde 
nakupovali na poslední chvíli. Bývá tu nabito a už teď jsou všechny stoly obsazené. 
 Před polednem ( o půl jedenácté) otevře i hostinec Dvoračka. Toto výletní místo 
v Nových Dvorech je cílem nejen vánočních vycházek. Zavírá se pak po běžném občerstvení 
(grog, čaj, káva, pivo, ovar s křenem) v patnáct hodin. 
 
H-Kvintet 
 

                   
 
 Pěknou chvíli pohody a uvolnění nabídl 25.12. jubilejní 15. ročník vánočního koncertu 
soubor H Kvintet. Kromě vánočních koled byly na programu i nejnovější swingové skladby. 
Zpívaly Mirka Bermanová, Alena Šejblová, Jana Adamová, Jana Traspeová, dále i Pavel 
Traspe. Hudební doprovod obstaral Jan Haase. (Nár. dům, vstup 45 Kč.) 
 
New End (Ramblin Rex) 
 
 Před odletem do Izraele vystoupil 27.12. v trutnovském hudebním klubu New End 
zpěvák a kytarista Ramblin Rex.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klub seniorů 21.12. 
 

                   
 
 Poslední schůzka Klubu seniorů v roce 2005 proběhla 21. prosince a byla zpestřena 
hudební vložkou a společným přípitkem všech členů klubu s přáním pevného zdraví v roce 
2006. 
 Na této schůzi byl představen nový ředitel Pečovatelských zařízení Trutnova Ing. Petr 
Forejtek. „Křeslo pravdy“ v KS obsadil tentokrát ředitel městské policie Karel Povr, který 
závěrem besedy k činnosti MP v Trutnově pozval členy Klubu seniorů k prohlídce prostor MP 
v Nové radnici. 
 
Hotel Bohemia 
 
 Ani v roce 2005 se nepodařilo městu odprodat hotel Bohemia v Palackého ulici 
(požadovaná cena deset milionů korun). Hotel s 25 lůžky a 32 místy u stolu nabízí město  
od roku 2004. Zájemci by byli, ale žádný z nich dosud nesplnil představy zastupitelů města. 
 
Chanuka 
 
 Na 25. prosinec připadl letos začátek osmidenního svátku světel Chanuka. Příznivci 
židovské kultury se sešli v regionální poslanecké kancelář Robina Böhnische, aby společně 
rozsvítili osmiramenný svícen – chanukou. 
 Podle tradice se svíčky rozsvěcují každý večer po dobu osmi dnů – postupně zprava 
(nově přidané světlo se zapaluje vždy první). Při letošním symbolickém zapálení v Trutnově 
se svíčky rozsvítily všechny najednou jako by byl už osmý den svátku. (Původ svátku sahá  
do 2. století před naším letopočtem. Je spojen se zázrakem – olivový olej, který měl vystačit 
na jeden den hořel v chrámovém svícnu celých 8 dnů.) 
 
 Až do konce února bude instalována v kanceláři poslance Böhnische výstava 
Osvětimská tragedie – dílo olomouckého fotografa Petra Vejvoda, redaktora KN Jiřího 
Holuba a poslance Robina Böhnische. 
 
Nezaměstnanost v prosinci 
 
 Jaká byla nezaměstnanost v okrese Trutnov k 31. prosinci 2005? Uchazečů  
o zaměstnání bylo 5 730 (míra nezaměstnanosti 9,30 %), z toho ve správním obvodu Trutnova 
3 183 (9,62 %), Dvora Králové 1 493 (10,77 %), Vrchlabí 1 054 (7,17 %). 
 Z celkového počtu uchazečů tvořili dělníci 60,9 % (3 489), absolventi škol 3,6 % 
(206), mladiství 1 % (58), občané se ZPS 17,5 % (1 001). Ženy 50,5 % (2 894), muži 49,5 % 
(2 836). 



 V prosinci se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 600 osob. Do zaměstnání 
nastoupilo 397, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 30 a z ostatních důvodů 97 
uchazečů o zaměstnání. Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání se proti stavu  
na konci listopadu zvýšil o 75 a míra nezaměstnanosti se zvýšila z 9,2 na 9,3 %. Proti 
stejnému období roku 2004 byl celkový počet evidovaných vyšší o 228 a míra 
nezaměstnanosti vyšší o 0,4 %. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 859 uchazečům  
o práci, tj. 32,4 % z jejich celkového počtu. Na podporách v nezaměstnanosti bylo od počátku 
roku vyplaceno 83 753 tis. Kč. Peníze sice už nedostávají čerství absolventi škol a vyučenci, 
kteří jsou bez pracovního uplatnění, ale delší dobu a ve větších částkách proti mladým jsou 
vypláceni lidé nad padesát let. Absolventi nyní neberou peníze od úřadu práce žádné – 
v minulosti jim náležela nejnižší možná částka, vypočítaná s minimální mzdy. 
 O mladé lidi bez praxe nemají v současné době firmy většinou zájem. A starším lidem 
zpravidla trvá déle, než najdou nové uplatnění, podporu tedy většinou pobírají maximální 
dobu. Navíc od Nového roku tlak na vyplácení podpory starším zesílí. „Podle novely zákona 
už nebude potřeba mít pojištění. Komu je nad padesát nebo pětapadesát let a bude bez práce, 
má nárok na podporu,“ zdůrazňuje ředitel úřadu práce Šmíd. 
 Neočekává se, že by se letošní případné změny výrazně projevily do částky vyplácené 
na podporách. Nárůst zřejmě nebude vyšší než o pět milionů korun. Pokud tedy nedojde 
k výraznějšímu propouštění, částka by nemusela překonat hranici devadesáti milionů. 
 V Trutnově k 31.12.2005 činil počet nezaměstnaných 1 542 na 16 705 ekonomicky 
aktivních obyvatel. Míra nezaměstnanosti tu byla 9,23 %. 
 
Matriční události 
 
 V prosinci se v Trutnově narodilo 54 dětí, z toho 24 trutnovských (13 chlapců a  
11 děvčat). Zemřelo 39 lidí, z toho 21 našich spoluobčanů (14 mužů a 7 žen). Sňatků bylo 
v tomto měsíci uzavřeno 5, z toho 1 církevní. Slavnostní vítání dětí do života proběhlo 3.12. 
Do pamětní knihy města bylo zapsáno 17 dětí. Při životních jubileích navštívily členky 
komise pro občanské záležitosti 21 spoluobčanů s dárkem a kytičkou. 
 
Silvestr 2005 
 
 Konec roku se dnes už vůbec neobejde bez různých rachejtlí, petard – bez ohňostrojů. 
Velké silvestrovské představení se připravuje i v Trutnově. Má to na starosti Bohumil Dufek 
ze společnosti Fire Work. Závěr roku už tradičně připravilo město Trutnov a Dům kultury. 
Ohňostroj bude stát asi 100 tisíc korun. „Vnímáme to jako pozitivní záležitost. Jsme rádi, že 
se občané a turisté aspoň jednou za rok na náměstí sejdou, vypijí společně láhev sektu, 
popovídají si a pobaví se. Myslím, že na takovém místě se šetřit nemá,“ vysvětluje trutnovský 
starosta Ivan Adamec. 
 Silvestrovské rozloučení s rokem 2005 začne na Krakonošově náměstí od 23.45 hodin. 
Samotnou půlnoc ohlásí zvony a výstřel z děla Klubu vojenské historie. Některá organizační 
opatření pro tuto akci: Od 22.00 hodin bude uzavřen průjezd dolní částí náměstí před radnicí. 
Prostor před ní směrem ke Krakonošově kašně by měl zůstat pro bezpečnost návštěvníků 
volný. Od odpoledních hodin bude uzavřen průchod pod podloubím radnice, jejíž prostory 
jsou vyhrazeny pořadatelům akce. Parkování na náměstí na určených místech není zakázáno, 
ale majitelům aut se doporučuje, aby na Krakonošově náměstí od 220.00 hodin neparkovali. 
 
 Oslavy příchodu nového roku 2006 oslavili Trutnované různě – většina patrně 
posezením v teple domova, jiní i v restauraci, mladí na diskotékách a v hudebních klubech. 



Prakticky všechny trutnovské restaurace měly otevřeno a připravovaly bohaté občerstvení, 
řada z nich vybrané silvestrovské menu. 
 V Trutnově proběhla silvestrovská noc bez větších problémů. Městská policie moc 
práce neměla až na pomoc záchrance s jedním agresivním pacientem, přivolání hasičů 
k zapálenému kontejneru, při rvačce v herně Las Pegas v Havlíčkově ulici, při výtržnosti 
skupiny čtyř Holanďanů, kteří se bavili házením prázdných lahví na sloup Nejsvětější Trojice. 
Kvůli 18 poplachům na pult centrální ochrany vyjížděli městští policisté zbytečně – byly 
plané, zaviněné patrně hlukovou vlnou od silvestrovské pyrotechniky. 
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