
Na prahu nového roku 2006 
 
 Na prahu nového roku 2006 popřáli už tradičně mnoho štěstí, zdraví, osobních i 
pracovních úspěchů všem občanům Trutnova v Radničních listech starosta města Mgr. Ivan 
Adamec, místostarostka Ing. Hana Horynová, místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych, tajemník 
MěÚ Bc. Zdeněk Nýdrle a všichni pracovníci MěÚ Trutnov. 
 Zároveň poděkovali všem členům zastupitelstva města a rady města, členům komisí a 
dalším za svědomitou práci, kterou v uplynulém roce přispěli k rozvoji našeho města. 
 
 Novoroční hlas prezidenta měly letos k dispozici tři televizní kanály. Poznamenán byl 
především budoucími volbami, kritikou přílišného množství přijatých zákonů. Slíbil mimo 
jiné i to, že jako nadstranický prezident nebude přímo ani nepřímo zasahovat. 
 
 K nadcházejícímu novému roku se vyslovil i hejtman Královéhradeckého kraje Pavel 
Bradík. Za nejdůležitější úkol pokládá dostavbu dálnice D 11, která by měla být prodloužena 
až k polským hranicím. Za velmi důležité považuje udržení nemocnic transformovaných před 
rokem na akciové společnosti. Rok 2006 bude podle něho především rokem přípravy 
projektů, které by měly přinést obcím peníze ze strukturálních fondů EU. 
 
Kulturní nabídka na leden 
 
 Širokou kulturní nabídku na leden 2006 přinesly Radniční listy: 
5.1. Jarní vánek (pořadatel Country club Bonanza). 
7.1. Tříkrálový koncert. Pořádá Občanské sdružení Collegium Camerale ve spolupráci 
s Královédvorským komorním sborem v Koncertní síni B. Martinů. 

 

             
 
7.1. Truttekk 01. Technoparty. Pořadatel New End. 
9.1. Akademie třetího věku: RNDr. Jan Vaněk – Tatry 2005. ČČK a DK v kině Vesmír. 
11.1. Dopoledne v knihovně. Pořádá Městská knihovna Trutnov. 
11.1. „Koncert potmě.“ Klavírní recitál Mirona Šmidáka. Pořádá ZUŠ a obč. sdružení Studio. 
Koncertní síň B. Martinů. 
12.1. Namibie, Patagonie. Ing. Jiří Havel (diapozitivy). Pořádá DK. Národní dům. 
12.1. Wotroci. Pořadatel Country club Bonanza. 
13.1. Sepultura Revival. Pořádá New End. 
16.-20.1. Počítač je kamarád, není třeba se ho bát. Pořadatel: Městská knihovna. 
18.1. Mamzelle Nitouche. Divad. předplatné. Pořádá DK, Národní dům. 
19.1.Country band Bonanza. Pořadatel: Coutry club Bonanza. 
20.1. Benjamin band. Support. Koncert punkových skupin. Pořadatel New End. 
21.1. Žalman a spol. Koncert v Národním domě. Pořádá DK. 



22.1. Od pólu k pólu. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče. Pořadatel: DK a restaurace 
Dvoračka. 
23.1. Akademie třetího věku PhDr. Zd. Jirásek: Česko-polské vztahy od roku 1938. Pořádá 
ČČK a DK. 
24.1. Žákovské vystoupení. Pořadatel ZUŠ. 
25.1. Večer klavírního oddělení. Pořadatel ZUŠ. 
25.1. Show Zdeňka Izera. Pořadatel DK v kině Vesmír. 
26.1. Kasteláni. Pořadatel Country club Bonanza. 
27.1. Místo pro Tebe kousek od nebe. Literární večer s povídkou Jiřího Ševce Sedm ovcí. 
Pořádá DK v Národním domě-Pod střechou. 
27.1. Nanovar. Koncert zábavné kapely. Pořadatel New End. 
28.1. Wendys Boys. Pořadatel Country club Bonanza. 
29.1. Za branou je drak. Z pohádkového cyklu Sedmikráska. Dk. Kino Vesmír. 
 
Plesy: 
20.1. Ples lidí dobré vůle. Hraje skupina Tady a odjinud. Pořádá Římskokatolická farnost – 
arciděkanství Trutnov. Národní dům. 
27.1. Pátý reprezentační ples ZŠ Mládežnická. Pořadatel ZŠ Mládežnická. 
28.1. Divadelní ples. Téma: Indiánskou stezkou. Pořádá DK v Národním domě. 
 
Výstavy: 
Do 6.1. Šestinožci mezi námi. Fotografie doc. Jiřího Zahradníka. Pořádá město Trutnov a 
Galerie města Trutnova. První podlaží MěÚ. 
Do 6.1. Salon studentské fotografie. Pořadatel Galerie Dračí ulička. Gymnázium. 
Do 6.1. František Tůma: Cestou mimochodem. Pořadatel GMT. 
 
„Trutnovinky“ 
 
 Od ledna vydává Xantipa agency, s.r.o. (měsíčně) kulturní společenský magazín 
s bohatými kulturními informacemi – „Trutnovinky.“ 
 
Společenský sál Texlenu 
 
 Od 1.1.2006 pověřilo město Trutnov Dům kultury Trutnov správou a provozováním 
společenského sálu v prostorách bývalého Texlenu v ul. Za Komínem. Město je jeho 
nájemcem. Sál je vhodný pro konání plesů, firemních setkání a společenských akcí – má 
kapacitu 530 osob. 
 Občané mají možnost podat návrhy na jeho označení. Vítězný název bude oceněn. 
 
Městská policie 
 
 Od 1.1.2006 zvýšila Městská policie Trutnov svou aktivitu při dohledu na bezpečnost 
a pořádek. Strážníci jsou častěji v ulicích, kontrolují exponovaná místa a pokutují důsledně 
porušování zákonů. Zaměřili se více na pěší zónu pod Krakonošovým náměstím. Vjezd je  
do ní povolen jen vozům zásobování. V centru Trutnova hodně pomáhají instalované kamery. 
Při kontrole dodržování povolené rychlosti jim pomáhá radar s digitálním fotoaparátem.  
Při měření rychlosti  pomáhá trutnovská městská policie i v dalších sedmi obcích v regionu. 
 
 



Policie ČR – převážení opilců na záchytku 
 
 Od 1.1.2006 má povinnost Policie ČR přepravovat na protialkoholní záchytnou stanici 
opilé lidi místo záchranné služby. Policii se to nelíbí. „Při počtu našich hlídek je to výrazný 
zásah do bezpečnostní situace v regionu,“ uvádí ředitel trutnovské policie Ivan Bílek. 
(Nejbližší záchytka je v Hradci Králové.) 
 
Protikuřácký zákon 
 
 Rok 2006 přinesl i protikuřácký zákon – zákaz kouření na autobusových zastávkách. 
S výjimkou vyhrazených prostor. Skončila rovněž platnost starých občanských průkazů  
pro cesty do EU. Řadu změn budou mít i školáci – slovní hodnocení žáků devátých tříd, od 
září výuka cizího jazyka už ve třetí třídě. 
 Městská policie, která má kontrolovat dodržování zákazu kouření i v divadlech, 
kinech, ve školách, v budovách úřadů, ve sportovních halách a na dalších veřejných místech, 
postupuje zatím benevolentně. „Lidem je potřeba dát čas na seznámení s touto novinkou. 
Proto jsme zatím jen namátkově oslovovali kuřáky na autobusovém nádraží a domlouvali jim, 
aby toho nechali. Naši policisté jsou vyškoleni, takže vědí, jak mají dbát na dodržování tohoto 
zákona,“ uvedl ředitel MP v Trutnově Karel Povr. 
 Na chování kuřáků má dohlížet i státní policie. Také řeší vše zatím domluvou. 
 
Nárůst odpadků po svátcích 
 
 Zvýšené množství odpadků zaznamenali počátkem roku popeláři. Kontejnery jsou 
zbytečně přeplněny papírovými a plastovými obaly. Svozové vozy musely vyjíždět i 
mimořádně. Situace nebyla dobrá především na sídlištích a uvnitř panelových zástaveb 
(nárůst odpadu tu byl stoprocentní). Trutnovskému Transportu se však podařilo množství 
odpadků zvládnout díky výjezdu svozových vozů dvakrát týdně. 
 
Vodné a stočné od 1.1. (VaK) 
 
 Neradostnou změnou je zvyšování cen vodného a stočného od 1. ledna. Důvody 
vyplývají ze zvyšování cen energií a pohonných hmot, dále plánované investice. Vodovody a 
kanalizace Trutnov zdraží vodné a stočné v průměru o 6,2 %. Krychlový metr bude stát 37,41 
koruny. V rozpočtu tříčlenné rodiny se zvýší roční náklady asi o 240 Kč. 
 „Do roku 2010 musí firma splnit parametry čištění vody podle norem EU. Do 
rekonstrukce centrální čistírny se bude muset složit přes dvě stě milionů korun,“ vysvětluje 
ředitel společnosti Josef Moravec. 
 Hlavními akcionáři VaK jsou obce Trutnov, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou, Mladé 
Buky a Horní Maršov, které vlastní 80%. 
 Přes zvyšování cen vodného a stočného v Trutnově budou lidé platit nejméně 
z okresních měst v Hradeckém kraji. (Jičín 48,35, Hradec Králové 47,24, Náchod 41,37, 
Trutnov 37,41.) 
 
 Zmrzlý povrch chodníků a cest nutil pracovníky Technických služeb k rozhazování 
písku, aby se zabránilo uklouznutí chodců. 
 
 
 



Přeceňování léků 
 
 Přes potíže lékáren s přeceňováním zboží (ministerským výměrem se měnila společná 
obchodní přirážka lékárníků a distributorů léků z 32 na 29%) nedošlo k výraznému omezení 
lékárenské péče. I v Trutnově jsou lékárníci s novým opatřením spokojeni, jak to za ně 
vyjádřil lékárník Ondřej Bednařík, vlastník největší trutnovské lékárny v ulici Horské, Loňská 
přirážka k lékům (32%) se dělila na asi 6% pro distributory a 26% pro lékárníky. Teď přijdou 
o téměř celá tři procenta lékárny. Marže 29% se připočítává k výrobní ceně léků – z přípravku 
za 100 Kč činí 18 Kč. 
 
 Od 1.1.2006 má pohotovostní lékárenskou službu pouze lékárna v Horské ulici (sobota 
12-18 hod., neděle 8-18 hod., svátek 8-18 hod.). Zůstává sobotní běžná otevírací doba 7,30-12 
hodin. 
 
 Aktivista Stanislav Penc kritizuje trutnovskou radnici, že nemohl nahlédnout do spisu, 
který se týkal projednávání jeho stížnosti v jeho sporu s premiérem Paroubkem. Vedení města 
se staví za své úředníky, správní odbor postupoval správně. „Penc nemá nárok na zhlédnutí 
spisu, protože řízení o přestupku ve skutečnosti nebylo zahájeno. Věc byla odložena a on se 
tedy vůbec nestal účastníkem řízení,“ vysvětluje k tomu tajemník trutnovského MěÚ  
Bc. Zdeněk Nýdrle. (Penc se chce obrátit na krajský úřad.) 
 
 Budeme moci za rok 2006 vykázat příznivější porodnost? Loni se v trutnovské 
porodnici narodilo 692 miminek (podobně jako v předchozích letech). To, že se rodí málo 
dětí, není vůbec jedno ani trutnovské radnici. „Je to velmi špatný negativní trend. Souvisí to 
s dnešním způsobem života v naší společnosti. Přesto věřím, že ty silné ročníky děti mít 
budou, zřejmě v časově delším období. Časy, kdy se lidé brali ve dvaceti a hned měli děti, už 
jsou přece dávno pryč,“ uvedl k této problematice starosta Ivan Adamec. 
 
Městská policie (nové videokamery) 
 
 Ve čtyřech služebních autech nainstalovali začátkem ledna strážníci Městské policie 
v Trutnově videokamery, kterými mohou monitorovat průběh jednotlivých zásahů. Takto 
vybavená auta budou využívána v obcích, se kterými MP spolupracuje. 
 Účelem je, aby hlídka mohla pořídit obrazový i zvukový záznam zákroku. „V 
Trutnově je situace vyřešena. Kamerový systém funguje dobře a pomáhá nám ve 
vyhodnocování událostí. Pokud mají strážníci nějakou spornou věc, zavolají si do centrály 
vysílačkou, kamery se na to zaměří a zásah je po celou dobu natáčen. V horách jsme dosud 
nic takového využít nemohli, protože tam kamery nejsou,“ řekl ředitel MP Karel Povr. 
 Systém má zajistit i bezpečnost sloužících strážníků. Má být důkazem, že postupovali 
při zákroku v souladu se zákonem, „K pořízení nové techniky nás inspiroval letní incident 
v Peci pod Sněžkou. Dvoučlenná hlídka tam byla při zásahu napadena partou pěti 
podnapilých mladíků. Je určitě dobré mít z podobných zákroků záznam.“ 
 
Tříkrálová sbírka 
 
 V prvních lednových dnech proběhla i v Trutnově obvyklá Tříkrálová sbírka. 
Organizovala ji Oblastní charita. Peníze vybrané do pokladniček skupinkami dětí budou 
použity na nákup zdravotních pomůcek pro zdravotně postižené a seniory. 
 V Trutnově samém bylo letos vybráno 34 211 Kč. „Výtěžek je sice o trochu menší než 
loni, ale jsme samozřejmě všem dárcům vděčni,“ uvedl ředitel trutnovské charity Jiří Špalda. 



 
Vánoční výzdoba ulic 
 
 Vánoční bohatá a nápaditá výzdoba ulic Trutnova pracovníky firmy Štěpánský a Fišer 
po Třech králích už mizí. Znovu se objeví za rok. 
 
Věchet – Beluská 
 
 Začátkem ledna vrátil Krajský úřad Trutnovu spor s disidentem Martinem Věchetem – 
ten zatím nemusí zaplatit pokutu 3 000 Kč uloženou správním úřadem. Věchet je vinen 
z přestupku proti občanskému soužití tím, že v televizní reportáži o zaměstnankyni radnice 
Dagmar Beluské uvedl, že po listopadu 1989 byla jako pracovnice tehdejší státní policie 
vyhozena od policie. Závěr prověrkové komise však zvrátila občanská komise. 
 Věchet svůj neúspěch ve sporu považuje za odvetu proti sobě a „mým ekologickým 
aktivitám a za kritiku radnice kvůli upřednostňování firem při veřejných zakázkách, stavbě 
divadla a sjezdovky.“ 
 
Nové cestovní pasy 
 
 Nové cestovní pasy bude letos vydávat i trutnovská radnice. Proto bude nutné předělat 
část přízemí radnice. Dojde ke zřízení tří malých místností, kde úředníci nasnímají žadatele 
digitálním fotoaparátem – snímek je důležitým prvkem biometrických pasů. „Vzniknou u nás 
tři kabiny o rozměru 1,5x2 metry. Budou v místě atria, dosud užívaného pro městské výstavy. 
Pro ně budou zřízeny jiné výstavní prostory,“ vyjádřila se k této záležitosti místostarostka  
Ing. Horynová. 
 Stavební přeměna má být provedena do 12. července. Vyžádá si to asi milion korun – 
uhradí to stát včetně fotoaparátu a počítače. 
 
Případ novostavby se 40 byty v HSM 
 
 Případ výstavby domu se čtyřiceti byty v Horním Starém Městě byl ukončen. Přispělo 
k tomu kladné rozhodnutí ministerstva financí – město nemusí vracet státní dotaci. 
 V roce 2000 uzavřelo město smlouvu o dálo s firmou CZ Stavební holding, která pak 
postavila byty za 34 milionů korun. Okresní úřad a ministerstvo pro místní rozvoj potvrdily, 
že vše je v pořádku. „Jenže pak přišel třetí státní úřad – ministerstvo financí, který žádal 
vrácení peněz plus sto procent penále,“ uvádí starosta Ivan Adamec. „Prokázalo se nakonec, 
že domy byly postaveny v souladu s účelem dotace, kontrola nezjistila žádnou zlodějnu.“ 
 
Půjčování aut 
 
 Půjčování aut (krátkodobé i dlouhodobé pronájmy) nabízí firma Olfin Car s.r.o., 
Královédvorská. Podle typu vozů za jeden den od 790 do 1 490 Kč, od dvou do pěti dnů  
od 690 do 1 390 Kč, od 15 do 30 dnů od 550 do 990 Kč, na víkend od 1 890 do 3 890 Kč. 
 
 
 
 
 
 



Výstava Uffo Horn 
 

       
   
 Výstavu Uffo Horn, trutnovský spisovatel, revolucionář a měšťan připravilo město 
Trutnov a Muzeum Podkrkonoší Trutnov ve Staré radnici od 10. ledna. 
 Výstava se realizuje v rámci projektu výstav věnovaných významným historickým 
osobnostem. Předchozí výstavy tohoto projektu připomenuly trutnovské veřejnosti 
průkopníka letectví Igo Etricha a misionáře a kartografa v povodí Amazonky Samuela Fritze. 
 Při slavnostním zahájení výstavy o Uffo Hornovi za účasti místostarostky Ing. Hany 
Horynové a Mgr. Marka Madaje, který výstavu připravil a sestavil, významně obohatily tuto 
průkopnickou výstavní akci žákyně Základní umělecké školy v Trutnově hudebním 
vystoupením – Robert Schumann – Chorál, Enrico Toselli – Serenáda, Robert Schumann – 
Lístek do památníku, Drobnost. 
 Po projevu místostarostky odborně uvedl výstavu Marek Madaj. Osobnost U. Horna 
připomněl i několika životopisnými daty. 
 Uffo Horn se narodil roku 1817 v Trutnově, kde po krátkém a neklidném životě roku 
1860 rovněž i dožil. Po dětství stráveném v Trutnově studoval filosofii a práva v Praze a  
ve Vídni, kde se aktivně účastnil neveřejného politického života. Delší dobu pobýval 
v zahraničí – především v Německu, kde se věnoval žurnalistice. Po roce 1843 se vrátil do 
Trutnova. 
 Jeho politická činnost vyvrcholila roku 1848, kdy jako populární mluvčí pražského 
studentstva zasáhl nemalou měrou do průběhu revolučních událostí.  
 Kromě své politické činnosti se Uffo Horn věnoval i literatuře – poezii, próze a 
divadelnictví. Svou představou o spolupráci Čechů a Němců se výrazně zapsal do politických 
a literárních dějin 19. století. 
 Výstava s řadou dokumentů (zapůjčilo ji převážně Muzeum Podkrkonoší) je vhodně 
zasazena do kontextu politických dějin 19. století a města Trutnova mezi požáry 1816 a 1861. 
Poděkování patří i firmě Luka L. Vysoudila, Domu kultury a Galerii města Trutnova. Výstava 
potrvá do 6.2. 
 
Bývalý hotel Varšava opět ozdobou náměstí 
 
 I když se městu nepodařilo už druhým rokem nalézt majitele pro hotel Bohemia, 
s bývalým hotelem Varšava na Krakonošově náměstí to je dnes už úplně jiné Po revoluci byla 
Varšava dost uspěchaně prodána prvnímu zájemci. Žádná rekonstrukce této historické budovy 
léta neprobíhala – celkově chátrala, střecha se propadávala. 
 Až na přelomu století se podařilo převést tento objekt města, které ho stavebně 
zajistilo proti dalšímu chátrání a posléze ho zdařile prodalo. Noví majitelé  



po několikamilionové rekonstrukci uvedli bývalý hotel do současného už přijatelného stavu. 
V přízemí e nyní nachází exkluzivní rozsáhlé knihkupectví, v horním patře obchod a 
kanceláře. 
 
Investice do infrastruktury 
 
 Se schválením rozpočtu na rok 2006 se počítá v únoru. Pak bude jasno o investicích,  
o jejich realizaci. „Víme, že jsme získali některé dotace z evropských fondů a z kraje. Máme 
například schválené peníze na akci „Čistá Úpa“. Máme závazky, které je potřeba dotáhnout 
do konce, jako např. oprava komunikace na Kryblici nebo Za Komínem. 
 O konkrétních akcích ale zatím opravdu mluvit nemohu. Vše záleží na tom, jak 
dopadne výsledek hospodaření za loňský rok. My už sice víme, že určitě dopadne lépe než 
jsme očekávali. Ale zatím nemáme všechny detaily,“ uvedl starosta Adamec. 
 „Budeme pokračovat v investování peněz do infrastruktury, máme tu potřebné 
záležitosti ve školství a sportu. Jsme na takové akce připraveni, ale vše záleží na tom, jakým 
způsobem budeme schopni připravit investiční peníze.“ 
 
Městská knihovna 
 
 Městská knihovna, oddělení pro děti, nabídla 11. ledna všem maminkám dětí od 2 do 6 
let možnost seznámit je s chodem knihovny, s knihami přiměřenými jejich věku. Knihovnice 
přečtou dětem vybrané pohádky, zabaví se hádankami a kvízy. 
 
Klavírní recitál M. Šmidáka 
 

         
    
 
 Úvodním koncertem čtvrtého ročníku Komorních večerů byl 11. ledna klavírní recitál 
Mirona Šmidáka, nazvaný Koncert potmě. Zahrnuje meditativní hudbu J.S.Bacha a 
C.Debussyho při intimním osvětlení. Koncert se uskutečnil s Koncertní síni B. Martinů. 
Interpret, narozený v roce 1980, je známým propagátorem české hudby v ČR i v zahraničí. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klub seniorů 
 

        
 
 První letošní schůze trutnovského Klubu seniorů se uskutečnil 12. ledna v malém sále 
MěÚ. Účastníci měli možnost diskutovat o poslání a významu regionálního tisku 
s šéfredaktorem Krkonošských novin Pavelm Cajthamlem. Hlavními hosty lednového KS byli 
úspěšní trutnovští trenéři plaveckého oddílu Pavel Pokorný a Tomáš Břeň a jejich svěřenkyně 
Alžběta Řehůřková a Barbora Morávková. Do klubu byl pozván i ředitel TS Ing. Lumír 
Labík. 
 
Den otevřených dveří na ZŠ Mládežnická 
 
 Den otevřených dveří připravila 11.1. pro veřejnost Základní škola Mládežnická v H. 
St. Městě. 
 
Krkonošský taneční festival 14. a 15.1. 
 
 Krkonošský taneční festival se uskutečnil v Trutnově 14. a 15. ledna ve sportovní hale 
ZŠ Mládežnická. 
 Ve většině soutěží s představila taneční špička. První den patřil standardním a 
latinsko-americkým tancům, druhý soutěžím týmů. Věkové kategorie byly: děti-do 12 let, 
junioři-do 15 let, dospělí nad 15 let. 
 Pořadatelem této zdařilé akce byl Bene Dance Art Team, spolupořadatelé Elschek 
Dance Center, Svaz učitelů tance ČR. Vysokou úroveň soutěžících ocenili četní diváci. 
V latinsko-amerických tancích se poprvé v Trutnově nově představili přední pražští tanečníci 
Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová. „Tento vynikající pár nejezdí běžně na všechny pohárové 
akce. Svojí účastí při Krkonošském festivalu určitě pomohli rozvoji a propagaci tanečního 
sportu,“ vyjádřil se Walter Elschek. 
 Taneční týmy předvedly zdařile různé styly hip hop, show dance a parketové 
kompozice. „Na parketu je vždy pouze jeden tým. Tancuje na svoji muziku, zatímco páry se 
musí přizpůsobit muzice, kterou vybírá pořadatel. V družstvech se mohou navíc používat 
rekvizity a kulisy,“ vysvětluje W. Elschek, zakladatel Bene Dance Art Teamu Trutnov. 
 Tanečníky hodnotili prvotřídní rozhodčí. V porotě byl i žacléřský Petr Ježek, 
několikanásobný mistr republiky v break dance. 
 
Červená drť na chodnících a vozovkách 
 
 Mnohé Trutnovany letos překvapila nasypaná červená drť na zledovatělých 
chodnících. „V terénu máme 12 lidí, kteří se starají o ruční odstraňování ledových námrazků 
nebo ruční posyp v ulicích. Mnohem jednodušší je totiž namrzlé úseky sypat červenou drtí. 



Při vysekávání krumpáčem by mohlo dojít k poškození komunikací,“ vysvětluje ředitel TS 
Ing. Labík. 
 Trutnovské městské komunikace jsou v těchto prvních lednových dnech dobře 
ošetřené inertním posypem a jsou sjízdné. 
 
Návrhy na kulturní a sportovní ceny 
 
 Do 15. ledna mohou občané písemně oznámit na MěÚ jména jednotlivců nebo 
kolektivů, kteří výrazně přispěli k rozvoji kulturního a sportovního života města v roce 2005. 
Návrhy poslouží pro tradiční udělování kulturní ceny a sportovních cen. 
 
Elektronická aukce 
 
 Hospodářská komora v Trutnově přichází s novinkou, s tzv. elektronickou aukci. 
Neobvyklá software má pomoci nejen firmám a úřadům. „Je vhodný pro každého zájemce, 
který chce uspořádat výběrové řízení na dodávku zboží, služeb a prací.“ Výhodou má být 
především přehlednost k vyloučení korupčního jednání. Elektronická aukce (začalo se s ní už 
koncem uplynulého roku) umožní rychlé dosažení nejvýhodnější ceny. „Dodavatelé mohou 
průběžně vylepšovat své nabídky ve vztahu k momentálně nejlepší nabídce. Pro zadavatele je 
přitom výhodné, že dodavatelé nevědí, kolik je dalších zájemců a aukci, kteří to jsou, neznají 
jejich jména ani pořadí. Zájemcům umožníme nahlédnout do takového řízení,“ uvádí jednatel 
regionální pobočky hospodářské komory Vladimír Motl. 
 
Péče o městskou zeleň 
 
 Již v těchto lednových dnech je vidět zaměstnance Technických služeb vybavených 
motorovými i ručními pilami. Na veřejných plochách odstraňují nálety a prořezávají stromy a 
křoviny (ozdravují je). Práce musí být dokončeny do konce období vegetačního klidu  
(do konce března). 
 „I v mrazivém počasí jsou lidé v terénu. Musíme je v zimě nějak zaměstnat. A 
zdravotní řezy je nutné provést. Postupují od Horního Starého Města až do Poříčí,“ uvádí 
Jitka Metelková z TS. S motorovou pilou dělníci pracují jen do pěti stupňů pod nulou, poté je 
využívána ruční pila a teprve až kdy klesne teplota na minus patnáct, hledá se náhradní práce 
(pytlování drti apod.). 
 
Vyšší porodné? 
 
 Dokáže zvýšení porodného (má být od 1.4.2007) ze současných 8 600 Kč  
na 17 500 Kč zvýšit porodnost? Novelou zákona ale musí schválit Senát a prezident. 
 Dr. Ivan Knotek, trutnovský psycholog a odborník na sociální problematiku, se na to 
dívá kriticky. „U určité skupiny lisí, která dosud nemá děti, nemusejí být hlavním motivačním 
elementem peníze k tomu, aby se rozhodli počít. Jak vyplývá ze statistik, většinou se páry, 
které si opravdu přejí potomka, na peníze tolik neohlížejí a prostě rodí. Motivovat naopak jiné 
skupiny lidí penězi může být ze sociálních a dalších důvodů krátkozraké,“ uvádí. 
 Zvýšení porodného je špatným řešením, připouští kurátor dospělých a koordinátor 
národnostních menšin Luboš Panny na MěÚ. „Možná to bude mít vliv na populaci. Podle mne 
je ale potřeba hledat jiné cesty. Nejsem přesvědčen, že takovéto zvyšování jednotlivých dávek 
něčemu pomůže a vyřeší problém s nízkou porodností v ČR. Lidé, kteří budou rodinu 
plánovat vědí, že teď dostanou sedmnáct tisíc, ale co bude potom. 



 Myslím si, že Romové nebudou dávky zneužívat a nebude se mezi nimi rodit více dětí. 
Z porodného ale budou někteří řešit svou momentální situaci, kdy z něho budou chtít zaplatit 
vé dluhy. Takový případ jsem měl minulý rok. Jedna žena řekla, že z porodného zaplatí dluhy. 
Stejně je nezaplatila a sociální odbor to musel řešit.“ 
 
 Dr. Aleš Dlouhý, primáš gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Trutnově 
je přesvědčen, že plánované navýšení příspěvků by bylo určitě podporou pro zvýšení 
porodnosti. „A to bych uvítal. Vždyť jsme na posledním místě v Evropě. Jako budoucí 
důchodce říkám-potřebujeme mládež. Čím víc bude těhotných, tím lépe. Slyším tady 
maminky před porodem trochu hořekovat, že už to mohlo být od ledna. Pro trutnovskou 
porodnici se schválením příspěvku mnoho nezmění.“ 
 
Čipy na školní docházku 
 
 Počítačová technika proniká stále silněji i do života základních škol. Jednou 
z připravovaných novinek na ZŠ Komenského je elektronická kontrola vstupu do budovy a 
kamerový dohled. Investice za 350 tisíc korun by zajistila dokonalejší přehled o docházce 650 
žáků a lepší pohlídání objektu. 
 Dosud žáci na škole využívají čipy, kterými se identifikují v jídelně a vybírají si ze 
dvou druhů obědů. „Chceme stejné čipy využít i pro databázi docházky. Žáci by se 
elektronicky přihlásili u vchodu školy. Ihned poznáme, kdo nepřišel na vyučování. Zabezpečí 
to i rychlejší komunikaci s rodiči žáků,“ zdůrazňuje ředitel ZŠ Roman Hásek. 
 Připravované novinky mají doplnit rozšiřovaný elektronický systém dat. Rodiče už 
mohou v počítačové databázi svých dětí na internetu vyhledat jejich průběžné hodnocení, 
využívají elektronické omluvenky a brzy dostanou veškeré informace o prospěchu. 
 
„85 filmových plakátů“ – výstava v Galerii města Trutnova 18.1. 
 

       
 
 Galerie města Trutnova připravila na 18. ledna vernisáž výstavy „85 filmových 
plakátů.“ Uvedl ji ředitel GMT Aleš Pražan, který mimo jiné uvedl: „Tato výstava mapuje 
část česko-slovenské produkce filmového plakátu posledních třiceti let 20. století. Výstavu 
nelze nazvat historií filmového plakátu, protože ta sahá až do počátku 20. let minulého století. 
V té době se stal biograf vyhledávanou lidovou zábavou. Přibylo kin, filmových sálů a kino 
nechybělo v žádném menším městě. Filmové publikum se záhy stalo publikem zdaleka 
nejpočetnějším. Z této popularity a průměrného davového vkusu pak vyrostla banální estetika 
filmového plakátu bez velkých ohledů na uměleckou kvalitu. Předválečný filmový plakát byl 
sentimentální a v mnohém navazoval na barevný lidový barvotisk. 
 Otázka „co dávají v kině“ se stala jakýmsi rituálem moderního stylu života. Už od 
třicátých let se takto tázaly tisíce lidí a filmových diváků sledujících každý týden, co nového 



přichází do kin. Na otázku odpovídaly tradičně vylepované programy, ale také plakáty. Starší 
generace jistě vzpomínají na plakátovací plochy a lepiče plakátů s dlouhými štětkami a vozíky 
naloženými rolemi plakátů. 
 Jedná se o představení unikátního sběratelského souboru filmového plakátu ze sbírky 
Dr. Václava Pražáka. Sbírka obsahuje téměř 500 kusů filmového plakátu z období 
sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Pouze část této sbírky bude v galerii představena. 
Návštěvníci se mohou těšit na výstavu kdysi běžného reklamního poutače. Plakát býval 
fenoménem doby, kdy se kina více navštěvovala a i malé kino bylo přístupno v každé městské 
části. 
 Výstava mapuje americkou, sovětskou, italskou, polskou a především českou 
produkci. Představuje jednotlivé výtvarníky, kterým byla tvorba plakátu často jedinou 
prezentací vlastní umělecké práce. Na výstavě jsou návrhy plakátů výtvarníků Taussiga, 
Vyleťalové, Borna, Saudka, Michálka a dalších. 
 Výstava potrvá do 16. února a je zdařilým zpestřením činnosti trutnovské městské 
galerie. 
 
Spolupráce SPŠ a Siemensu 
 
 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Trutnov úzce spolupracují 
s firmou Siemens, s budoucím zaměstnavatelem řady z nich. S přispěním firmy Siemens byla 
vybudována odborná učebna pro výuku programovatelných logických automatů na 
odloučeném pracovišti školy v Mladých Bukách. Náklady na zřízení učebny přesáhly 600 
tisíc korun . třetinu z nich uhradil Siemens. Součástí projektu v programu Státní informační 
politiky a vzdělávání bylo i proškolení dvou odborných učitelů ve vsetínském školicím 
středisku této firmy. 
 „V učebně je k dispozici pět žákovských pracovišť a jedno učitelské. Prvky vyrábí 
Siemens a využívají se pro ovládání strojů a celých výrobních linek. Studenti se naučí 
automaty ovládat a po získání práce ve firmě budou připraveni,“ zdůraznil ředitel SPŠ a SOU 
Vladislav Sauer.  
 Firma buduje v současné době i Technické centrum. Nabídku pracovních míst rozšíří o 
35. V centru se budou pracovníci zabývat vývojem v oblasti elektronických spínacích 
přístrojů a vytvářet know-how na světové úrovni. Posílí to zázemí firmy. 
 
Galerie Dračí ulička 
 
 Galerie Dračí ulička v gymnáziu nabízí ještě v lednu v rámci výstavy Salon studentské 
fotografie přehlídku devatera studentských literárních dílek z oblasti drobné prózy a poezie. 
 
Zápis do prvních tříd 
 
 Leden probíhal na trutnovských základních školách ve znamení zápisů dětí do prvních 
tříd. O provozech v nich i o jejich specializaci informují ZŠ v lednovém vydání Krkonošských 
novin. 
 Většina by si přála (při nebývalém počtu prvňáčků) zaplnit první třídy alespoň 
loňským počtem. V Trutnově má přijít k zápisu na 300 dětí. Na ZŠ Komenského přišlo loni 
85 dětí, na ZŠ Mládežnická 94 dětí. V září 2005 nastoupilo do trutnovských základních škol 
326 prvňáčků. 
 
 



Výcvikové školní zájezdy 
 
 Školní výcvikové zájezdy (lyžařské kurzy) vykazují stále menší počet účastníků. Jsou 
finančně dost nákladné – s permanentkou na vlek a lyžařským vybavením přijdou na několik 
tisíc. 
 Na hory nezajíždí k výcviku z uvedených důvodů asi třetina dětí. Některé školy se 
snaží o snížení nákladů tím, že výcvik neprobíhá v drahých Krkonoších, ale v blízkém okolí 
školy. 
 Jsou (i když spíše výjimečně) školy, které nepociťují úbytek žáků na lyžařských 
zájezdech, např. trutnovské gymnázium. 
 
Prodej areálu MBP (?) 
 
 Do 19.1. mohou zájemci o získání areálu Městského bytového podniku na Polské ulici 
podávat nabídky. Nabídková cena 11,5 mil. Kč. 
 
Klub filatelistů Trutnov 
 

        
 
 Na valnou hromadu Klubu filatelistů Trutnov 21.1. byl pozván Miroslav Langhammer, 
autor vyšlé knihy „Filatelie je víc než jen známky.“ Přednášel na téma Automatizace 
poštovního provozu. (Schůze proběhla v Klubu důchodců Na Nivách). Jeho odborné znalosti 
přilákaly četné zájemce. 
 
Indiánskou cestou (ples 28.1.) – plesová sezóna 
 

          
 



 Plesová sezóna v lednu 2006 je bohatá na řadu už tradičních akcí. Patří mezi ně např. 
maturitní ples Střední zdravotnické školy Trutnov 26.1., ples Střední lesnické školy Trutnov 
27.1., divadelní ples 28.1., reprezentační ples ZŠ Mládežnická 27.1. 
 Plesy mají své pokračování i v dalších měsících: ples Městské policie 4.2., maturitní 
ples obchodní akademie 11.2., maturitní ples gymnázia 25.2., ples oddílu atletiky TJ Loko 
Trutnov, Absolventský ples gymnázia 4.3., ples oddílu basketbalu TJ Loko 24.3., maturitní 
ples SPŠ a SOU, Jarní country bál 22.4. 
 Většina plesů probíhá v upravených prostorách Texlenu. V Národním domě kromě 
uvedeného divadelního plesu 28.1. ještě Absolventský ples obchodní akademie 4.2. 
 
„Od pólu k pólu“ 
 

        
 
 
 Na dobrodružnou cestu polárníků se 22.1. vypravily děti s rodiči od „jižního pólu“ 
(Národní dům) za mrazivého počasí k „severnímu pólu“ (Dvoračka). Z některých škol šly děti 
kolektivně. Památkou na pochod byly dvě vlaječky. Zakončení u táboráku. 
 
Silné mrazy 
 
 Silné mrazy kolem 200 C (23.1.) způsobily jisté problémy v dopravě i na Trutnovsku. 
Většina autobusových spojů zaznamenala čtvrthodinové zpoždění (problémy se startováním). 
Problémy měly i vlaky, kde bylo zpoždění i delší. Na vodovodní síti zatím škody nejsou – 
silné vrstva sněhu zabraňuje promrznutí potrubí. 
 
Hry královských měst 
 
 První zimní hry královských věnných měst vyhrál 23.1. tým Trutnova v souboji před 
Hradcem Králové a Mělníkem. Soutěžilo se v obřím slalomu a v curlingu. Nejlepšího výkonu 
dosáhl trutnovský místostarosta Tomáš Hendrych.. Účastníků soutěže bylo šedesát. 
 Sdružení královských věnných měst vzniklo v roce 1999. Reprezentační týmy při 
společných akcích tvoří zaměstnanci městských úřadů, členové městských rad a městští 
policisté. V pořadatelství všech akcí se věnná města střídají. 
 Dějištěm obřího slalomu zimních her byl Skiareál Petřkovice (závod zajistil oddíl 
sjezdového lyžování TJ Lokomotiva Trutnov, turnaj v curlingu na trutnovském zimním 
stadionu I. Krkonošský curlingový klub Trutnov). 
 
 
 



Místostarostka Ing. H. Horynová 
 
 Už častěji se dostávají i v Trutnově ženy do vedoucích veřejných funkcí. V Trutnově 
k nim patří ve vedení města místostarostka  Ing. Hana Horynová. V rozhovoru 
s Krkonošskými novinami vyplývá, že do politiky vstoupila před osmi lety a už po dvě 
volební období zastává funkci místostarostky.  Původně pracovala jako vedoucí stavebního 
odboru a dobře se zapracovala do problematiky tohoto úřadu. 
 „Na komunální úrovni je v politice hodně žen. Kolegyně obdivuji, protože vím, o čem 
mluvím. Skloubit rodinu a domácnost s časově dost vytíženou funkcí není jednoduché. A ve 
velké politice to je určitě ještě mnohem horší. Myslím, že proto je tam žen naopak poměrně 
málo,“ uvedla v rozhovoru Hana Horynová. 
 Pokud jde o vlastní práci ve vedení MěÚ, zdůrazňuje „jsme sehraným týmem. Nemám 
pocit, že by mě odstrkovali. Myslím, že se muži ve smíšeném týmu chovají lépe, než kdyby 
mezi nimi žena nebyla.“ 
 I když jí veřejná funkce zabírá hodně času, stihne i jiné záliby – četba, zahrádka, 
filatelistická činnost, sběr starých pohlednic. 
 
Mrazivý čas 
 
 Třeskuté mrazy 22. ledna (a hodně sněhu) způsobily zpoždění vlakové i autobusové 
dopravy, i řadu menších dopravních nehod. 
 Na Trutnovsku měli řidiči autobusů problémy se startováním, některé nevyjely vůbec, 
muselo se raději čekat na další spoj. 
 Na horách je v těchto dnech naopak příjemněji než v nížinách – kolem dvou stupňů 
mrazu (Sněžka 23.1.). Energetikům zatím mrazy tolik nevadí – horší jsou pro ně teploty 
kolem nuly a těžký sníh, který strhává vedení. 
 
Show Zdeňka Izera 
 
 Show Zdeňka Izera „Zábavný pořad Týdeník TelevIzer aneb Právě vyšlo nové číslo“ 
mohli v Trutnově shlédnout v kině Vesmír 25. ledna. Vstupné činilo 170 Kč. 
 
Třeskuté mrazy 
 
 Zima pro děti přináší i radosti. Patří k nim i stavění sněhuláků – stranou nezůstala ani 
plocha Krakonošova náměstí. 
 Pro dospělé v práci znamená zima, současné mrazy minus patnáct stupňů, brzké 
vstávání určité těžkosti.. Náročná je pro pracovníky TS práce venku při údržbě místních 
komunikací a chodníků. (Tito pracovníci mají možnost častějšího střídání a hrnek čaje). Své si 
„užijí“ i městští strážníci. 
 „V zimní výstroji mají čepice, rukavice, šály. Vše, co potřebují. Teď se častěji mohou 
z pochůzek vracet na služebnu, kde je pro ně vyčleněna zvláštní místnost, kde si mohou i 
vysušit boty a ohřát se,“ uvádí ředitel MP Karel Povr. 
 Extrémní chladno vyhnalo z tržiště i ty nejotužilejší trhovce, jak nasvědčují opuštěné 
jejich stánky. 
 
Kontroly silničního provozu – měření rychlosti 
 
 Počátky nového roku přinesly i zvýšenou kontrolu silničního provozu – jde mj.  



o dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Ke státní a městské policii se připojila i soukromá 
firma, která příliš rychlé řidiče zachytí pomocí laserového radaru na digitální fotografii. 
 Týká se to i Trutnova, kde ve dvou lednových dnech (23. a 24.1.) bylo tímto 
opatřením zdokumentováno a předáno trutnovské radnici na 90 takových přestupků. Zjištěny 
byly i případy jízdy osobního auta se 118 km v hodině, rychlost autobusu 82 km v hodině. 
 Organizace VP Invest provádí svá měření po dohodě s trutnovskou radnicí a starosty 
okolních vesnic. 
 Kromě této soukromé firmy provádějí kontrolu měření i městští strážníci vybaveni 
radarem s fotoaparátem s cílem zvýšit bezpečnost na cestách. 
 
Dobrovolnická informační kancelář 
 
 V lednu byla i v Trutnově zřízena Dobrovolnická informační kancelář, Horská 5 
s návštěvním dnem“ Č od 10 do 16 hodin. 
 Jde o realizaci projektu Dobrovolnictví absolventů v Královéhradeckém kraji jako 
nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Cílem projektu je pomoc nezaměstnaným absolventům 
při vstupu na trh práce prostřednictvím výkonu dobrovolnické služby (poskytování sociálních 
služeb, práce s dětmi v různých klubech a nemocnicích, pomoc při akcích přo zdravotně či 
smyslově postižené, pomoc seniorům apod.). Dobrovolníci projdou předem ve 
specializovaných kurzech. 
 
Rampouchy 
 
 Padající zmrzlé kusy ledu na střechách do ulic, kde ohrožují lidi, vedou každoročně 
pracovníky TS k jejich odstraňování. 
 
Klub filatelistů 
 
 Rok 2006 bude i pro trutnovské filatelisty svými akcemi mimořádně zajímavý. 
Proběhne Regionální výstava poštovních známek, století výročí postavení trutnovské budovy 
na Horské ulici. 
 Připravuje se zhotovení příležitostního razítka, vydání výstavního katalogu, dopisnic, 
známek a pohlednic s filatelistickým námětem. 
 Doprovodnou expozicí (hlavní akce v Národním domě) bude v trutnovské galerii 
ukázka tvorby významného rytce známek Miloše Ondráčka, grafická tvorba Jiřího Boudy, 
doklady z historie poštovnictví Trutnovska. S výstavou se počítá na 16. listopad (sto let 
otevření trutnovské pošty). 
 Iniciátorem všech těchto významných akcí je předseda Klubu filatelistů Trutnov Pavel 
Janata. 
 
Grafické programy (ZUŠ) 
 
 Počítačová grafika se stala v trutnovské základní umělecké škole vyhledávaným 
zájmovým oborem pro všechny žákovské kategorie. Učebna je vybavena sedmi počítači 
s potřenými programy. Ve třech skupinách se v současné době po patnácti účastnících z řad 
dětí a studentů. „Zájemci musí mít vztah k výtvarnému mění a ovládat alespoň základní 
znalosti počítačové techniky,“ uvádí vedoucí tohoto oboru Julie Geislerová. 
 „Grafika není ale jen práce u počítače. Účastníci dělají ručně výtvarné návrhy, které se 
pak učí zpracovávat v programech. Dobře se to prolíná, je to zajímavý tvůrčí proces.“ 



 
Protest lékárníků v Praze 

 

 
 

 Většina lékáren na Trutnovsku se připojila 26. ledna k protestní demonstraci před 
ministerstvem zdravotnictví v Praze. Jsou nespokojeni s omezením obchodní přirážky na léky, 
nařízené ministrem Rathem. Z okresu se chystá do Prahy asi 40 lékárníků, kteří tu budou 
zatupovat 24 lékáren. Zavřeny však v protestní den nebudou, chybějící pracovníky zastoupí 
jejich kolegové. Stávkou 30. ledna chtějí lékárníci upozornit na problém, který v současné 
době vznikl a vysvětlit občanům své stanovisko. (Předsedou okresní pobočky České 
lékárenské komory je Josef Hojný.) 
 
Místo pro Tebe kousek od nebe 

 

        
 
 Pořad „Místo pro Tebe kousek od nebe“ v Národním domě v pěkně upraveném 
prostoru „Pod střechou“ se uskutečnil 27. ledna. 
 Na pozvánce k němu Jaroslav Dvorský, předseda Trutnovský literárního kruhu, učitel 
českého jazyka, estetické výchovy a tvůrčího psaní na Gymnáziu v Trutnově, uvádí: 
 „Milý spoluobčane, dovoluji si Tebe – naslouchavého – srdečně a příznačně pozvat ke 
kouzelnému místu. K místu vlídného uměleckého slova, které konejší a hojí, nikoliv jen 
ukolébává a tiší. V Místě pro Tebe kousek od nebe, zamýšleném podvečerním cyklu, se 
napoprvé setkáš s povídkou Jiřího Švece: „Sedm obcí.“ (Útulný sálek pod střechou má asi 35 
míst.) 
 
 
 



Oběti holocaustu 
 
 Oběti holocaustu jsme si v Trutnově připomněli (letos podruhé) jako Den památky 
obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti 27. ledna. 
 Památník jedenačtyřiceti umučených židovských dívek koncentračního tábora v Poříčí, 
který je na trutnovském hřbitově, to připomíná. Za účasti poslance ČSSD Robina Bönische se 
tu shromáždili trutnovští občané, aby položili na symbolický náhrobek kamínky, jak je na 
vdovských hřbitovech zvykem. „Od loňska zde zůstaly kamínky, které jsme pokládali poprvé. 
Dokonce jich několik přibylo. V době nárůstu nacionalismu a xenofobie to je pozitivní 
signál,“ uvedl mimo jiné Robin Bönisch.  
 
Uhlí jde na odbyt 
 
 Zdražení topných energií vede k tomu, že mnozí lidé se z finančních důvodů vrací  
ke klasickému vytápění tuhými palivy. Uhelné sklady v Kalné Vodě ani nestíhají pokrýt 
lednové objednávky uhlí. „Máme tu stále minimálně 12 až 15 objednávek – vyřizujeme je  
do čtyř dnů,“ uvádí vedoucí skladu Jana Škubalová. Poptávka roste i proto, že lidé očekávají 
velkou zimu. Ze širokého sortimentu paliva – černého uhlí, koksu, briket, pilinových briket a 
dřeva mají zákazníci zájem hlavně o hnědé uhlí. Nemá sice takovou výhřevnost, ale je z paliv 
nejlevnější. Přípojky na parovod nejsou v okolních obcích plně využívány. Nedobré na celé 
situaci je, že kouřící komíny jsou v rozporu s ekologií. 
 
 Divadelní ples 28.1. uspořádal Dům kultury. Hlavními protagonisty plesu jsou členové 
taneční skupiny Star West. Těšil se i letos velké pozornosti. Letos obohatili ples indiáni 
z osady Bokouš.  
 
Rádio Jazzinec 
 
 Trutnovský jazzman a pořadatel vyhlášeného festivalu Jazzinec Tomáš Katschner už 
rok provozuje internetové rádio s repertoárem jazz-blues-funky. „Vzhledem k tomu, že sám 
jazz hraji a víc než deset let pracuji v rozhlase, vždycky jsem toužil mít jazzové rádio,“ uvedl 
Katschner. Pochopení pro svůj záměr a činnost našel u majitele Rádia Černá Hora, který 
pomohl i finančně a celý projekt prostřednictvím svého rádia i zaštítil. 
 Ve vysílání Rádia Jazzinec nenajdeme složité nebo ryze instrumentální skladby, 
posluchačsky náročné. Jde o to, aby vysílání bylo poslouchatelné pro každého, ať doma nebo 
v práci. 
 Rádio Jazzinec má už své čtyři stovky věrných posluchačů denně. Jeho vyslání zahájil 
před rokem prezident ČR Václav Klaus, který v té době navštívil Trutnov. 
 
Stávka lékáren 30.1. 
 
 V poledne 30. ledna se na tři hodiny uzavřela většina trutnovských lékáren, 
zapojených do stávky. V Trutnově bylo zavřeno šest ze sedmi lékáren. V Kauflandu museli 
mít i v tuto dobu otevřeno, protože jsou vázáni smlouvou s obchodním domem. 
 O stávce lékárníků byli občané dostatečně předem informováni, k žádným 
nesrovnalostem nedošlo. Léky v akutních případech nechyběly – i v době stávky se 
v lékárnách pracovalo. 
 „Stávka není namířena proti pacientům, ale proti nesystémové práci ministerstva 
zdravotnictví,“ uvedl mj. Václav Herčík z lékárny U Zlaté hvězdy v Trutnově. 
 



Písemné hodnocení pololetního prospěchu 
 
 K pololetnímu vysvědčení 30. ledna dostali žáci i písemné zhodnocení své práce, např. 
žáci devátých, pátých a sedmých tříd, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Dokument má 
sloužit středním školám při přijímacím řízení. Hodnocení sestavovali třídní učitelé ve 
spolupráci s ostatními učiteli. Bylo časově náročné a vyžadovalo i spolupráci s rodiči. 
 Ředitel trutnovského gymnázia Petr Skokan k tomu poznamenal, že budou písemnému 
hodnocení žáků přihlížet. „Je to korektní nejen vůči kolegům, kteří si s tím museli dát práci, 
ale i vůči dětem samotným. Myslím, že pedagogové znají své žáky nejlépe a vědí, na co nás 
mají u jednotlivců upozornit, co vyzvednout. Rozhodně budeme k hodnocení při přijímacím 
řízení přihlížet.“ 
 Loni se na gymnázium přihlásilo 170 žáků. Třídní učitelé musí vypracovat i posudky 
studentům z kvarty, kterým také končí povinná školní docházka. „Podle zákona musíme 
vypracovat písemné hodnocení i na ty, kteří na gymnáziu dále zůstávají, což je samozřejmě 
většina.“ 
 
Čipové karty v MHD 
 
 Od dubna bude v Trutnově v autobusech městské hromadné dopravy zaveden zcela 
nový systém odbavování, který bude využívat bezkontaktní čipové karty jako bezpečná a 
prakticky nefalšovatelná průkazka pro předplacení časové síťové jízdenky. 
 Podrobné informace budou včas zveřejňovány v letácích, v autobusech, v informační 
kanceláři a na internetových stránkách Osnada, s.r.o. 
 
Účast nezletilých na akcích (podmínky) 
 
 Aby se předešlo nedorozuměním a dohadování, připomenula ředitelka DK  
Mgr. Rýgrová pravidla účasti nezletilých na akcích, které jim nejsou určeny a kde je jejich 
účast omezena. 
 Vstup na akce nebude umožněn dětem předškolního věku bez doprovodu rodičů. 
Nezletilým od 6 let bez doprovodu dospělé osoby nebude omezen vstup na akce (pokud jsou 
jim přístupné), a to ani ve večerních hodinách. U akcí, kde stanovuje agentura pořadu či 
distributor filmu věkovou hranici pro přístupnost, bude toto omezení respektováno a důsledně 
kontrolováno. Za nezletilé zodpovídají rodiče (či zákonný zástupce). 
 
„Stmívání barev“ – Galerie Dračí ulička 
 
 Výstava Jany Bitnerové Stmívání barev v Galerii Dračí ulička byla zahájena vernisáží 
31. ledna. Jí si připomíná své čtvrté narozeniny. V galerii už vystavovalo několik umělců – 
pedagogů. Mezi ně patří i současná pracovnice Galerie města Trutnova Lucie Žaludová. 
 Ta také uvedla na výstavě svou někdejší paní učitelku – výtvarnici Janu Bitnerovou, 
odbornou asistentku kresby a malby na Pedagogické fakultě University Hradec Králové.) 
 „Autorčino jemné zacházení s barvou a štětcem je příslibem hlubokého niterného 
zážitku především pro všechny citlivé poutníky za světlem a nejkřehčími odstíny 
rozporuplného světa vezdejšího,“ připomíná ve svém pozvání na výstavu pedagog 
trutnovského gymnázia Jaroslav Dvorský. 
 
 
 



Kronika a fotokronika 
 

        
 
Předání kroniky a fotokroniky za rok 2004 RM 31.1. 
 
Nezaměstnanost v lednu 
 
 Základní charakteristiky vývoje zaměstnanosti v okrese k 31.1. zveřejnil Úřad práce 
v Trutnově. 
 Na okrese je celkem 5 747 uchazečů o zaměstnání – míra nezaměstnanosti činí 9,33 
%. Z toho v obvodu Trutnova 3 224 (56,1 %) s mírou nezaměstnanosti 9,75 %. Z celkového 
počtu na okrese je 3 556 dělníků 1 800 ostatních a THP, 197 absolventů škol, 2354 vyučenců, 
59 mladistvých, 1 012 občanů ze ZPS. Žen 2 844, mužů 2 903. 
 V lednu se nově evidovalo jako uchazeči o zaměstnání 786 občanů. Do práce 
nastoupilo 565 uchazečů, z evidence pro nespolupráci vyřazeno 178 občanů. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 894 uchazečům o 
zaměstnání (32,9 %) z jejich celkového počtu. Na podporách v nezaměstnanosti bylo od 
počátku roku vyplaceno 7 678 000 Kč. 
 Počet hlášených volných míst činil 710 (z toho 501 pro dělnická povolání. Na 1 volné 
pracovní místo připadalo v průměru 8,1 uchazeče. 
 Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 42 uchazečů. Do rekvalifikace 
zařazeno 85 uchazečů. Na vyhrazená místa pro uchazeče do 25 let a absolventy škol bylo 
umístěno 13 uchazečů. S příspěvkem úřadu vzniklo 16 pracovních míst. 
 V Trutnově samém připadlo v lednu na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel 1 560 
nezaměstnaných s mírou nezaměstnanosti 9,34 %. 
 
  
  
 
  
 
  
 



Kulturní nabídka na únor 
 
Kulturní nabídka Radničních listů na únor 2006: 
1.2. Solisti Le Quattro Stagioni. Druhý koncert 4. ročníku „Komorní večery.“ Pořádá ZUŠ a 
obč. sdružení Studio. Koncertní síň B. Martinů. 
2.2. Přirozenost naší mysli. Jakub Kadlec. Společnost Buddhismu Diamantové cesty 
v Trutnově. Kulturní klub Nivy. 
2.2. Jarní vánek. Country club Bonanza. 
3.2. Těžká Barbora. Představení úpického divadla. Zájezd pořádá DK Trutnov. 
6.2. Akademie třetího věku. PhDr. Vladimír Wolf: Husitství ve vých. Čechách. Pořádá ČČK a 
DK Trutnov. Kino Vesmír. 
6.2. Havajské ostrovy. Přednáška PaedDr. Libora Turka. Kino Hvězda (ZŠ HSM). 
9.2. Pirátská pohádka. Pro 2.-5. tř. ZŠ. Pořádá DK v kině Vesmír. 
9.2. Výtvarné odpoledne v knihovně. Městská knihovna. 
9.2. Country band Bonanza. Country club Bonanza. 
9.2. okresní kolo celostátní soutěže v oboru dřevěné hudební nástroje. ZUŠ. 
11.2. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořádá klub filatelistů v Klubu důchodců Nivy. 
11.2. Krakonošův šmajd 2006. 25. ročník. Sraz v Country clubu Bonanza. 
12.2. Katastrofické scénáře a jejich vliv na společnost. Prof. Jiřina Šiklová. Pořádá Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické. Evangelická fara. 
15.2. Hry Expres – „Po stopách indiána Jonese.“ Pro 6.-9. tř. Pořádá DK v kině Vesmír. 
15.2. Divokým Kurdistánem. Pořádá DK. Kino Vesmír. 
16.2. Hrdý Budžes. Divadelní předplatné. Národní dům. 
16.2. Wotroci. Country club Bonanza. 
19.2. Medvídek Pú nebo tak nějak. Pohádka z cyklu Sedmikráska. DK. Kino Vesmír 
 

        
 
20.2. Akademie třetího věku. Prof. Zd. Trnka: Ludwig van Beethoven. Pořádá ČČK a DK. 
Kino Vesmír. 

 

      



 
20.2.Podšité chvilky. Pořádá ZUŠ. Divadýlko Trdýlko. 
20.2. Mezi nebem a zemí. O homeopatii a kineziologii s Jaroslavem Pourem. Pořádá DK. 
Národní dům – Pod střechou. 
 

 
 
21.2. Žákovské vystoupení. ZUŠ. Sálek ZUŠ. 
22.2. Ošklivé káčátko. Pro MŠ a 1. tř. ZŠ. Pořádá DK. Kino Vesmír. 
 
 

 
 

22.2. Večer swingových evergreenů. Účinkuje H Kvintet. Vinárna Pod hradem. 
23.2. Spirituál Kvintet. Koncert Pořádá DK. Národní dům. 
23.2. Kasteláni. Pořádá Country club Bonanza. 
25.2. Country večer při svíčkách. Pořádá Country club Bonanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.2. Dětský karneval. Zábavná akce pro děti. Pořádá DK. Národní dům. 
 

        
 
Výstavy: 
do 4.2. Uffo Horn – trutnovský spisovatel, revolucionář a měšťan (Osobnosti politického a 
kulturního dění poloviny 19. století). Pořádá město Trutnov a MP. Stará radnice. 
do 5.2. Vánoce u nás a ve světě. Pořádá MP. 
do 15.2. Filmový plakát. Pořadatel Galerie města Trutnova. 
do 17.2.Milan Kment: Forografie. Svět viděný digitální kamerou a dírkovou komorou. Pořádá 
DK. Kino Vesmír. 
9.2.-31.3. Trutnov – brána Krkonoš. Fotografie Miloše Šálka. Pořádá město Trutnov a Galerie 
města Trutnova. I. podlaží MěÚ.  
20.2.-7.4. Turnovský mapový okruh. Výstava fotografií. Pořádá DK. Kino Vesmír. 
23.2.-23.3. Krajiny tváří, tváře krajin Václava Rožánka. Galerie města Trutnov. 
 

        
 

Elektronická novinka na Střední podnikatelské škole 
 
 Elektronickou novinku – přístup k prospěchu, absenci a zadaným úkolům žáků 
v Podnikatelské škole na Polské, používanou ve školním roce 2005-2006 si rodiče i škola 
pochvalují. „Studenti a rodiče mají přes svá uživatelská jména a hesla přístup ke klasifikaci, 
absenci a jiným důležitým informacím. Vyučující mohou zadávat studentům i úkoly, 
seminární práce a testy,“ uvádí k této novince ředitelka školy Ludmila Pěnčíková. 
 
Radek Hanykovics 
 
 Mezi žáky trutnovských škol zašel 1.2. šestatřicetiletý Radek Hanykovics, odsouzený 
v roce 1996 v Thajsku za pašování drog. Žákům osmých a devátých tříd vyprávěl svůj životní 
příběh. „Měsíc ani týden svobody nemá smysl ztratit kvůli drogám ani kvůli ničemu jinému.“ 



Zoufalý přemýšlel i o sebevraždě a jen myšlenkami na trutnovské rodiče a rodinu od toho 
upustil. 
 V současné době (ze zdravotních důvodů byl přechodně propuštěn), pracuje na knize, 
jakési zpovědi svého života. Poučení, které z ní vyplyne, má působit preventivně na mládež. 
(Hanykovics byl za pašování 2,4 kg heroinu odsouzen na 50 let do vězení, později mu byl 
trest snížen na 25 let. Osm let si odbyl v thajském vězení  hrozných podmínkách, než byl 
vydám do ČR. Nyní má přerušený výkon trestu). 
 
Komorní večer 
 
 Barokní hudba v podání mezinárodního komorního orchestru se špičkovými mladými 
sólisty (Jiřina Marešová, Oleg Fedčuk, Jan Fischer) zazněla na 2. koncertě 4. ročníku cyklu 
Komorní večery 1.2. v Koncertní síni B. Martinů. 
 
Klub seniorů 1.2. 
 

        
 
 Klub seniorů přivítal 1.2. v malém sále MěÚ ředitelku městské knihovny Jaroslavu 
Maršikovou a známého fotografa Ctibora Košťála. Oba seznámili v besedě posluchače se 
svou činností. 
 
Seriál KN o působení cizinců v Podkrkonoší 
 
 Krkonošské noviny představují ve svém seriálu o životě cizinců v Podkrkonoší každý 
pátek. Začaly příběhem Kanaďanky Nadine Miles, která učí v Trutnově na základní škole. 
V prvním únorovém čísle pokračují článkem o polském knězi Miroslavu Michalíkovi, který 
působí v trutnovské katolické farnosti. 
 
Společnost budhismu Diamantové cesty 
 
 Dlouholetý žák lanny Ole Nydakla Jakub Kadlec přednášel 2.2. v Kulturním klubu 
Nivy o buddhismu. „Kdo pochopí, že mnohem důležitější než hodnotit objevující se myšlenky 
je nechávat se jimi rozptylovat, pracuje bez vnitřního opotřebení. Tento pohled v každém 
vysvobozuje bezprostřední sílu. Moře je prostě významnější než jeho vlny a zrcadlo je 
mnohem zářivější než obrázky, které se v něm objevují.“ 
 
 
 



Plesy 
 
 Na 3. plesu Městské policie Trutnov vystoupila mimo jiné hudební skupina Pěna 
z Trutnova, taneční skupina Drakenroll a skupina Uprockers z Trutnova. Ples se konal  
4. února ve společenském sále býv. Texlenu. Cena vstupenky 200 Kč. 
 V Národním domě proběhl týž den Absolventský ples Obchodní akademie Trutnov  
na téma Panenské ostrovy. 
 
Havajské ostrovy očima L. Turka 6.2. 
 
 Z přednášky PaedDr. Libora Turka v kině Hvězda (areál ZŠ v HSM) 6. února si 
připomeňme: 
 Když jsem se chystali navštívit Havajské ostrovy, jedno z nejizolovanějších míst na 
naší planetě, věděli jsme, že většina z ohromného množství zahraničních návštěvníků přistane 
v Honolulu, ubytuje se v drahém hotelu na Waikiki, navštíví památník připomínající letecký 
útok na Pearl Harbour 7.12.1941, ochutná místní exotickou stravu, zhlédne neméně exotické 
hula-tance a bude obdivovat odvážně riskující surfaře v obrovských vlnách. A pak už si bude 
v klidu a nerušeně užívat sladkého nicnedělání na nádherných plážích. 
 Cílem naší minivýpravy však bylo něco jiného: chtěli jsme poznat místa tradičními 
turisty prakticky nenavštěvované, dotknout se obyčejného, každodenního života původních 
obyvatel a alespoň trochu pochopit historii tohoto dnešního „ráje na zemi“ od doby, kdy se 
sem před 1 700 lety dostali Polynésané. Měli jsme štěstí v tom, že během našeho téměř 
čtyřicetidenního pobytu nám největší problémy pomohli řešit naši přátelé, kteří tu více než 
rok žijí a pracují. 
 Největší dojem na nás udělal fakt, že na relativně malé ploše 16 000 km2 jsme se 
setkali s obrovskými rozdíly v přírodních podmínkách: vedle pláží a mimořádně nebezpečné 
aktivní sopky, neproniknutelná džungle a vedle ní obrovské ananasové a kávovníkové 
plantáže, famózní útesy a nezkrotné vodopády a naproti tomu neuvěřitelně pečlivě udržované 
botanické zahrady. 
 S překrásnou přírodou kontrastuje ne právě nejlehčí život místních, zvláště původních 
obyvatel. 
 
Fotovýstava M. Šálka v přízemí MěÚ 
 
 

        
 

 Snímky Trutnova a jeho okolí vystavuje v přízemí radnice (Nové radnice) fotograf 
Miloš Šálek. Jsou to záběry pořízené digitální zrcadlovkou. 



 „Převažují fotky z okolí Trutnova, mého rodiště. Třebas Rýchory, okolí Sněžky a další 
oblíbená místa,“ uvádí autor. Jeho záběry můžeme vidět i na současných pohlednicích 
Trutnova. 
 Výstava nazvaná „Trutnov – brána Krkonoš“ je otevřena od 8. února do 31.3. 
 
Výtvarné odpoledne v MK 
 
 Výtvarné odpoledne 9.2. v městské knihovně bylo určeno dětem ve věku 4-11 let. 
Tématicky bylo věnováno zimnímu času a době karnevalů. 
 
Cizinci v Trutnově (seriál KN) 
 
 Seriál Krkonošských novin o cizincích žijících v Podkrkonoší seznámil 10.2. 
s vietnamskou studentkou Nguyen Noe Nuh, která studuje na trutnovském gymnáziu. Umí 
perfektně česky, domluví se i anglicky a německy. Ve studiu chce pokračovat na VŠE 
v Praze. Česká kuchyně jí chutná. V Trutnově se jí líbí, ráda lyžuje. 
 
Hasičské kontroly 10.2. 
 
 Mimořádné kontroly v zimě se neomezují jen na konstrukci střech zatížených sněhem, 
ale i na značení a volném přístupu k únikovým východům . v obchodních domech, 
sportovních halách. V obchodních domech je značení obtížnější – jsou zde regály a 
nejjednodušší způsob orientace  jsou cedule zavěšené na stropu. (Ze 62 kontrolovaných 
objektů v kraji mělo 7 neprůchodné únikové cesty – 1 v Trutnově). 
 
Mokrý sníh 
 
 Mokrý sníh dělá velké problémy i motoristům. Za čtyři dny (do 10.2.) na silnicích 
okresu 34 dopravních nehod se škodou skoro 1,5 milionu korun. Naštěstí mimo okresní 
město. 
 Kluzká břečka z namrzající vody, sněhu a ledu znepříjemňuje zimu i chodcům. 
S úklidem chodníků, i když ho v Trutnově zajišťují TS, si někteří majitelé přilehlých 
soukromých domů někdy velké starosti nedělají 
 
Klub filatelistů 11.2. 
 

        
 



 Letos už podruhé se sešli 11.2. při oblastní výměnné schůzi členové Klubu filatelistů. 
Patří mezi nejagilnější sběratele a pro rok 2006 připravují řadu zajímavostí z trutnovského 
poštovnictví. 
 
Klub seniorů – Kulturní cena (nominace) 
 

        
 
 Udělení Kulturní ceny města Trutnova za rok 2005 navrhli členové Klubu seniorů 
svého předsedu Miroslava Šafaříka, který potvrdil svou nominaci po veřejné besedě 11.2. 
s politikem Tomášem Julínkem. „Nesmírně si té nominace vážím. Je to první jakési uznání  
za moji šestnáctiletou činnost v KS. Moje stáří (79 let) mi v angažovanosti nijak nebrání.“ 
 Návrhy na kulturní cenu posuzuje kulturní komise, udělení ceny musí odsouhlasit 
zastupitelé města. (Prvním nositelem této ceny byl trutnovský kronikář.) 
 
Kurzy pro mládež na evangelické faře 
 
 Katastrofické scénáře a jejich vliv na společnost byl název přednášky prof. Jiřiny 
Šiklové, kterou zorganizoval Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Trutnově. Konala 
se 12.2. na evangelické faře na Úpické ulici. 
 Farní sbor připravuje pro středoškolskou a učňovskou mládež řadu kurzů. První se 
nazývá Religionistika – půjde v něm o souhrnné informace o světových náboženských 
systémech od těch nejstarších až po náboženství moderní doby. 
 Druhý kurz s označením Úvod do křesťanství by měl dát současný obraz duchovního 
života naší společnosti. Půjde mj. i o hlubší poznání základních křesťanských pojmů. 
 Kurzy mají probíhat na evang. faře v učebnách s technickým vybavením asi s 12 žáky 
ve třídě. Probíhat budou v odpoledních hodinách. Kurzovné se neplatí. 
 
Společné zdanění manželů 
 
 Manželé žijící ve společné domácnosti mohou letos poprvé podávat nároky na 
společné zdanění. Při vyplňování dotazníků jim nabídl pomoc pracovník Finančního úřadu 
Trutnov Oto Schmidt. 
 
Politik Tomáš Julínek v KS 
 
 Besedu s MUDr. Tomášem Julínkem, senátorem a stínovým ministrem zdravotnictví 
připravil 13.2. Klub seniorů v malém sále MěÚ. V hodinové diskusi zodpověděl řadu dotazů, 
týkajících se např. protestů lékárníků, tvorby cen léků, zdravotních knížek, přeměny nemocnic 



v neziskové organizace. Mezi účastníky setkání byli lidé různých politických názorů a rlzného 
věku. 
 „Rád vidím aktivní seniory. Překvapilo mne, že jich k besedě přišlo tolik. To jsem 
ještě nikde neviděl,“ uvedl Tomáš Julínek. 
 
Kurzy ČSŽ 
 
 V sídle trutnovského Českého svazu žen (budova na Pražské naproti bývalé porodnici) 
začaly 14.2. motivační kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané ženy. 
 Cílem projektu, který je financován z EU a státem, je podpořit a obnovit pracovní 
návyky a přispět k opětovné integraci na trh práce. Kurz je šestidenní, rozdělený na dvě části. 
„První etapa je zaměřena na sebepoznání a poznání druhých lidí. Učíme ženy např. jak 
správně prezentovat své kladné vlastnosti a jak se chovat při přijímacím pohovoru, aby 
zájemkyně o zaměstnání neztrácela „body“, uvádí lektorka kurzů Bodláková. 
 V dalších třech dnech se účastnice kurzů dovědí, jak správně napsat životopis nebo o 
možnostech vzdělávání a rekvalifikačních kurzech. 
 Účast na kurzu je dobrá, zájem značný. Závěrečný seminář má být 2. března. Při něm 
všechny účastnice obdrží certifikát o absolvování kurzu a budou hodnotit, co jim přinesl. 
„Podle ohlasu z jiných míst, kde se tento projekt uskutečnil, víme, že je poměrně velká 
úspěšnost žen při opětovném získávání zaměstnání,“ uvedla vedoucí trutnovské organizace 
ČSŽ Valerie Lukášová. 
 Další kolo těchto kurzů by mělo začít 14.3. 
 
Situace ve zdravotnictví 
 
 Lékaři a sestry trutnovské nemocnice se postavili v těchto dnech (14.2.) za ministra 
Davida Ratha. Sepsali a v Krkonošských novinách zveřejnili písemné prohlášení, v němž 
uvádějí.: 
 „Protestujeme proti hrubě tendenčnímu zkreslování situace ve zdravotnictví, k němuž 
v současné době dochází v médiích. Odmítáme, aby naším jménem vystupovaly zájmové 
skupiny lékařů a jiných pracovníků ve zdravotnictví s názory, které vytvářejí ve veřejnosti a  
u našich pacientů dojem, že je široce odmítána snaha ministra Davida Ratha o reformu 
zdravotnictví. 
 S kroky ministra naopak plně souhlasíme a rozhodně podporujeme úsilí o přeměnu 
naší nemocnice ve veřejné neziskové zařízení. Věříme, že stejné názory zastává většina 
zdravotníků a že současný ministr nepodlehne tlakům, které jsou na něho  podporou médií 
vedeny.“ 
 Pod toto prohlášení se podepsalo na tři sta pracovníků Oblastní nemocnice v Trutnově. 
„Nikoho jsme k podpisu nenutili. Podepsali to jen ti, kteří s tím skutečně souhlasí. Lékaři, 
sestry a technický personál. A kdo nemá na současné zdravotnictví vlastní názor, tomu jsme 
doporučili, aby to radši nepodepsal,“ dodává lékař Pavel Plzák. 
 
Stanovisko nemocnice k výše uvedenému článku 
 
 K uvedenému prohlášení zaujal za vedení nemocnice stanovisko MUDr. Miroslav 
Nývlt, tiskový mluvčí. 
 „Vzhledem k tomu, že vedení nemocnice nebylo osloveno, aby se k uvedenému 
tématu vyjádřilo, chce tímto reagovat na některá nepravdivá fakta v tomto článku uvedená. 
Samotná změna formy nemocnice z akciové společnosti na neziskové zařízení nezajišťuje bez 
změny systému financování zdravotnictví větší množství finančních prostředků jak na mzdy  



i platy, tak na vlastní provoz nemocnice. 
 Z textu vzniká dále dojem, že v současné době dochází k úniku provozních finančních 
prostředků získaných z převážné části platbami od zdravotních pojišťoven z nemocnic mimo 
ni či dokonce mimo zdravotnictví. Toto není skutečností, naopak v rámci královéhradeckého 
holdingu nemocnice dostává investiční i neinvestiční dotace, veškeré prostředky získané  
od zdravotních pojišťoven zůstávají nemocnici k dispozici. Diskusím o dalším směřování 
zdravotnictví a hledání úspor se vedení nemocnice v žádném případě nebrání. 
 
ZUŠ – loutkářský obor 
 

        
 

 Loutkové představení Podivný výlet – úlet aneb Nebojme se strašidel sehrály děti 
z loutkářského oboru trutnovské ZUŠ pro žáky ZŠ kpt. Jaroše 14.2. 
 
Trutnovské objezdy 
 
 Kruhové objezdy se v Trutnově v zásadě osvědčily. „Odpůrci kruhových objezdů naše 
město kritizují. Tvrdí, že se auta štosují a nejedou dost rychle. Přiznejme si však na rovinu, že 
problémem ve městech je právě příliš vysoká rychlost aut. Jde však především o plynulou 
jízdu. Pokud se podaří dobře nastavit kruhové křižovatky na hlavních tazích, pak to funguje.“ 
 K řešení jsou ještě kritická místa. Jedním z nich je křižovatka u Kopeckých, kde se 
podařilo částečně situaci zlepšit vybudováním objezdu u benzinky Aral. „Rádi bychom 
změnili slepou ulici a nahradili ji cestou k České čtvrti. Tím by se v dané lokalitě výrazně 
zlepšila situace v dopravě. Musel by se ale vybudovat nový železniční přejezd,“ uvádí 
starosta. 
 Jiným takovým nedobrým místem v Trutnově je křižovatka ve tvaru T u restaurace 
Rádio. Komplikovaná je doprava také u bývalé porodnice. 
 
Jízdy na ledě letos ne 
 
 V polovině února jsou všechny silnice Trutnovska přes rozbředlý sníh sjízdné. 
Proměnlivé počasí ovlivnilo pořádání tradiční jízdy motoristů na ledu a sněhu. Na využívané 
ploše před hotelem Patria sníh vytál. „Účastníci předchozích akcí si jízdu pochvalovali. Mohli 
si totiž vyzkoušet v nekompromisních zimních podmínkách chování svého auta. A to běžně 
na českých silnicích nemohou. Ti soutěživí si pak navíc mohli zajet určenou trasu na čas,“ 
uvedl k tomu Jan Braun z pořádajícího Klubu Kopecký. 
 
 
 



Divokým Kurdistánem 
 
 Kino Vesmír nabídlo 15.2. zajímavý film Josefa Urbana „Divokým Kurdistánem.“ 
Josef Urban nabízí ve svém seriálu expedic po zapadlých oblastech světa i osudy lidí, s nimiž 
se při tom setkával. (Vstupné na pořad 45 Kč.) 
 
Dopravně správní agenda (řidičské průkazy) 
 
 Dopravně správní agenda trutnovské radnice (sídlí vedle Autostylu v Dolním Starém 
Městě) zveřejnila některá zajímavá statistická čísla v souvislosti s připravovanou povinnou 
výměnou řidičských průkazů. 
 Celkový počet řidičů pro obvod Trutnov v lednu 2006 byl 37 326, z toho 388 cizinců. 
Od 1. května 2004 do 14. února 2006 bylo vydáno 8 736 řidičských průkazů s logem 
Evropské unie, z toho 1 449 osvědčení poprvé. Mezi ostatní patří např. ztracené, poškozené 
nebo měněné z důvodu platnosti. 
 
Divadelní představení 
 
 Na šestém představení divadelního předplatného „Hrdý Budžet“ se v Trutnově 16.2. 
představili Bára Hrtanová, Jarmila Vlčková a Libor Jeník (hosté Divadla Příbram). Národní 
dům. 
 
Hotel Bohemia 
 
 Otvírání obálek s nabídkami na koupi městského hotelu Bohemia v Palackého ulici 
(schváleno ZM 9.9.2005) se koná 17.2., jak v lednu oznámily Radniční listy. Pětipodlažní 
budova je po rekonstrukci z roku 1994. Má kapacitu 25 lůžek, restauraci s 38 místy. 
 
Rozpočet města na rok 2006 
 
 Nový rozpočet Trutnova na rok 2006 byl schválen zastupiteli města 20. února. Počítá 
s příjmy 531 milionů 297 tisíc (loni 540 mil. 969 tisíc), s výdaji 554 milionů 553 tisíc (loni 
526 milionů 126 tisíc). O 30 milionů více než loni. 
 Od konce roku 2005 se radnice řídila provizorní finanční rozvahou. 
 
Homeopatie – kineziologie (J. Pour) 
 
 První večer cyklu Mezi nebem a zemí o homeopatii a kineziologii s Jaroslavem 
Pourem se konal 20.2. v Národním domě – Pod střechou. Byl zaměřen na otázky hledání 
příčin problémů a nemocí, odpovědnosti za své zdraví, postupu léčení, hledání léků, nových 
možností léčení AIDS. 
 
Rekonstrukce vlakového nádraží 
 
 Letos se má v Trutnově začít s rekonstrukcí vlakového nádraží – je to vlastně skoro 
jediný místní objekt s hodně zastaralým vzhledem. Při opravě se počítá s rozšířením stávající 
odbavovací haly a propojením s ostatními službami pro zákazníky. 
 Rekonstrukci nádraží schválili zastupitelé města 20.2.. Město Trutnov na ni přispěje 
osmi miliony korun. Oprava si vyžádá nejméně dvojnásobek. Bude zřízena nová čekárna se 



sociálním zařízením pro cestující, obchod s potravinami, rozšířena bude restaurace. 
Rozmístění kanceláří v prvním poschodí zůstane. V zásadě bude po úpravách exteriéru 
budovy zachován původní vzhled nádraží. Interiéry budou vylepšeny tak, aby odpovídaly 
standardu našeho století. 
 Přestavba by probíhala za provozu a měla by trvat asi půl roku. „Stavební práce sice 
mohou omezovat cestující, ale snad to lidé pochopí. Po skončení přeměny budou využívat 
nových moderních prostor. Věřím, že to občané přivítají,“ uvedl vrchní přednosta stanice 
Milan Ondráško. 
 Nabídnutá finanční spoluúčast města byla důležitým impulsem k této akci. „Nádraží je 
dnes nejhorší veřejnou budovou ve městě. České dráhy pochopily, že město bude vstřícné ke 
spolufinancování a změnily vůči nám svůj postoj. Oslovily radnici s tím, že mají zpracovanou 
dokumentaci na rekonstrukci a že mají zajištěnou část peněz. My jsme řekli, že přispějeme asi 
osmi miliony. Vymíníme si ale svého člověka v komisi, která bude provádět výběrové řízení 
na dodavatele stavby,“ uvedl k této záležitosti trutnovský starosta Ivan Adamec. 
 
Výstava V. Rošánka (GMT) 
 
 Galerie města Trutnova připravila na 22. února otevření prací Václava Rozinka 
„Krajiny tváří, tváře krajin.“ Potrvá do 22. března 2006. 
 „Pro výstavu jsem zvolila název Krajina tváří, tváře krajin. Měl by podtrhnout nejen 
dvě hlavní tématické oblasti Rožánkovy tvorby, ale také upozornit na obsahovou 
mnohovrstevnatost jeho maleb. 
 S Rožánkovými díly se v Trutnově nesetkáváme poprvé. Již v roce 2002 byla 
vystavena v Galerii Dračí ulička. Cílem této expozice je detailněji představit umělce, jenž byl 
v Čechách za svého života (převážně vzhledem ke specifikům doby, ve které žil) neprávem 
opomíjen a jemuž se bohužel zatím nedostalo zaslouženého uznání ani po smrti. Významného 
ocenění se Rožánek dočkal pouze v roce 1968 ve Francii, kdy mu byl udělena stříbrná 
medaile Academie Européeuné des Arts, jež nezpochybnitelně potvrdila kvality jeho tvorby,“ 
uvádí pracovnice GMT Mg. Lucie Žaludová. 
 „Výstava představuje dílo dnes již nežijícího píseckého malíře Václava Rozinka. 
Autor byl autodidakt, poté co odešel z reálného gymnázia se vyučil zámečníkem a tomuto 
řemeslu se věnoval celý život. Nebyl sice v malbě systematicky vzdělán, nenavštěvoval 
žádnou školu ani nebyl dlouhodobě členem některé z významných uměleckých skupin. Přesto 
se umění intenzivně věnoval od mládí až do smrti.“ 
 Jeho výstava mohla být uspořádána díky spolupráci trutnovské galerie s Prácheňským 
muzeem v Písku, které vlastní velkou část Rožánkovy pozůstalosti a také zásluhou 
soukromých sběratelů. 
 
Klub seniorů 22.2. 
 
 Klub seniorů 22.2. má v programu jednak besedu se Stanislavem Pencem, proslulým 
svými spory s premiérem Jiřím Paroubkem, dále besedu s Ondřejem Bednaříkem, který 
osvětlil účastníkům problematiku lékárenství. 
 
Jadranská cukrárna 
 
 K řadě trutnovských cukráren přibyla jedna zvláštní zvaná Kukljica – podle 
chorvatského městečka, kde její nynější majitel léta pracoval. Čtyřiatřicetiletý Makedonec 
Besnik Saliji se v Trutnově chce prosadit i svou jadranskou zmrzlinou. Cukrárna je na 
Krakonošově náměstí. 



 
Autobusové nádraží 
 
 Trutnov má být v budoucnu obohacen o moderní odbavovací halu na autobusovém 
nádraží. Stavbu má provést firma Magnum CZ Eta Průhonice. Její projekt představila koncem 
února trutnovská místostarostka Hana Horynová. 
 Nová hala poskytne čekajícím na linkové spoje  úkryt před nepřízní počasí, možnost 
občerstvení, WC. „Budova vyroste na pozemku mezi autobusovým nádražím a parkovištěm u 
soudu. Má mít dvě nadzemní podlaží. Kromě veřejných prostor pro cestující a řidiče autobusů 
v ní bude dispečink, prodejna jízdenek, informace, čekárna, úschovna zavazadel, veřejné 
záchody a občerstvení.“ 
 Podle studie by měla mít hala s mírně sedlovou střechou prosklený ráz, aby 
korespondovala s podobou autobusového nádraží a blízkého okolí. Mohla by s nádražím a 
náměstím Republiky, kde sídlí banky a katastrální úřad, vytvořit zajímavý ucelený prostor. 
 Stavba obslužné budovy by měla začít ještě letos – zkolaudována má být do listopadu 
příštího roku. Pozemky město firmě zatím pronajme, po dokončení stavby jí je prodá. 
 „Společnost Magnum byla jediným zájemcem. První vzájemná jednání s městem 
proběhl už loni na podzim,“ uvedl starosta Ivan Adamec. 
 
Spirituál kvintet – Klub vozíčkářů 
 
 Legendární folková skupina Spirituál kvintet, která vystoupila 23.2. na koncertu 
v Národním domě, spojila svou návštěvu Trutnova s Klubem vozíčkářů na faře 
Československé církve husitské. Iniciátorem této pěkné akce byl Jan Roček s manželkou. 
Beseda se členy kvinteta byla velmi zajímavá a skončila ujištěním dalšího setkání 
v budoucnu. 
 
Trutnovský literární klub 23.2. 
 
 Na schůzi Trutnovského literárního klubu 23.2. v prostorách Staré radnice byla 
zhodnocena výroční zpráva za rok 2005 (Hynek Beneš), diskutovalo se o připravovaném 
sborníku příspěvků mladých literátů, hodnotily se některé akce LK, jejich účast, např. 
v Malých Svatoňovicích „Stránky na dobrou noc U Studánky,“ v Národním domě „Místo pro 
Tebe kousek od nebe.“ (Hlavním účinkujícím byl gymnazijní profesor Jaroslav Dvorský. 
Tento 2. komorní podvečer proběhl 24.2.) 
 Do grantového řízení byly zařazeny publikace: Antonín Just-sbírka veršů Žena a 
sborník příspěvků mladých literátů ze soutěže „Trutnovský drak.“ 
 Na schůzi se probíraly i návrhy dalších kulturních akcí, možnost participovat na 
akcích Klubu bratří Čapků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80. výročí úmrtí R.M.Rilke 
 

        
 

 Hrdinsko-baladická píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka byla provedena u 
příležitosti výročí 80 let od jeho úmrtí ve švýcarském Val-Montu. 
 
Demonstrace proti Rathovi 
 
 Odvolat ministra Ratha vyzývají v posledních únorových dnech letáky a plakáty 
vyvěšené v lékárnách Trutnova. Petici proti němu podepsalo v lékárně Na Horské 100, 
v lékárně Masarykovy polikliniky 60, v lékárně U Anděla strážce 52, v lékárně U Zlaté 
hvězdy 40 lidí. 
 Na demonstraci v Praze 24. února pojede i z Trutnovska několik set zdravotníků. 
Rathova opatření nepřinesla slíbený efekt, naopak situaci ve zdravotnictví dále zhoršila, uvedl 
např. Tomáš Rousek ze Sdružení praktických lékařů. Ti lékaři, kteří budou v tento den 
ordinovat, zastoupí kolegy v Praze. Z trutnovských lékařů je to např. MUDr. Gultová v Polské 
ulici, MUDr. Lukášová v Horním Starém Městě, MUDr. Kunčarová v Masarykově 
poliklinice. 
 Protestovat do Prahy odjely i zdravotní sestry kromě lékárníků. „Do Prahy by mělo jet 
asi pětatřicet lidí z trutnovského okresu,“ uvedl Vít Hojný, předseda Okresní lékárnické 
komory. Jejich lékárny ale v provozu budou. Stávku podporují všechny. 
 Také většina zubních lékařů stávku podporuje, i když někteří ordinovat budou, např. 
Miroslava Kodrová a Ivona Hejzlarová.  
 
Městský bytový podnik (prodej?) 
 
 Koncem února ještě neuspěla snaha města o odprodej areálu městského bytového 
podniku na Polské. Dosavadní nabídky zastupitelé města neschválili. O areál měly zájem dvě 
firmy, ale nevyhovovaly podmínkám dražby. „Pokud vím, obě firmy chtěly jako případný 
majitel zanechat v areálu stávající nájemce,“ uvedl trutnovský starosta Adamec. Většina 
městských zastupitelů rozhodla o vypsání nového prodeje obálkovou metodou a minimální 
cenou dvanácti milionů korun. Město nechce v žádném případě prodej uspěchat. „Každá 
nemovitost, každý objekt má svůj čas a svého kupce. Kdybychom teď cukli (podobně je to i 
s hotelem Bohemia), spekulanti zajásají a my to prodáme za dvě třetiny minimální ceny. 
Jenže my s cenou dolů určitě nepůjdeme,“ upozornil starosta. 
 Areál MBP se nalézá v atraktivní zóně a bezprostřední blízkosti středu města. Sídlo tu 
má řada menších firem a MBP, který prochází administrativní přeměnou na společnost 
s ručením omezeným, a přitom zmíněný komplex spravuje. Ročně za pronájem objektů uvnitř 
areálu vybere půl milionu korun. 



 
 V únoru nabízel trutnovský útulek pro opuštěné a zatoulané psy v Poříčí celkem 16 
psů. 
 
 I letos je součástí opatření pro podporu rozvoje podnikání program START určený  
pro zájemce, kteří se rozhodli začít s vlastním podnikáním. 
 Regionální hospodářská komora poskytuje zájemcům o tyto půjčky, jak bylo 
zveřejněno v Krkonošských novinách, prostřednictvím svého Informačního místa pro 
podnikatele v Trutnově (IMP Trutnov, Horská 5) individuální konzultace o programu Start a 
organizuje podnikatelské kurzy, které probíhají celoročně. První letošní  takový kurz bude 
v Trutnově zahájen koncem března. 
 
Regionální hospodářská komora 
 
 Regionální hospodářská komora pomáhá malým podnikatelům řadou akcí. Patří mezi 
ně v únoru první cyklus workshopů na téma podpory podnikání z fondů EU a státního 
rozpočtu. Následovat bude dalších devět. 
 Další velmi operativní službou pro malé firmy je tzv. „Odborník na telefonu“ 
(poskytování odborného servisu na telefonické zavolání – od března). 
 Významnou pomoc při realizaci projektu SP (Poskytování potřebné příhraniční 
pomoci podnikatelům) je Střední odborná škola podnikatelská v Trutnově svými studenty. 
 
Městský bytový podnik 
 
 K prodeji areálu městského bytového podniku se vyjádřil 28.2. Starosta Adamec 
v rozhovoru se šéfredaktorem KN Pavlem Cajthamlem. 
 „Jedna firma nabízela 12,5 milionu korun. Dokladovala nám, že shání na nákup 
bytového podniku peníze. Druhá nabídla 10,5 milionu. Po termínu nabídku upravila 
s návrhem, že přihodí milion. Dostala by se tedy na částku 11,5 milionu korun, kterou jsme 
požadovali jako nabídkovou. Při hlasování o nabídce 12,5 milionu nebyla schválena. 
Zastupitelstvo s domnívalo, že by bylo rizikovým krokem prodat areál někomu, kdo na něj 
teprve shání peníze. 
 Pak jsme odsouhlasili novou veřejnou soutěž – to je normální a legální postup. 
O druhé nabídce se nehlasovalo, od firmy, která po termínu změnila nabídku, to nebyl 
věrohodný krok. To přihození jednoho milionu k nabídnuté ceně jsme zpochybnili. Mně se to 
také nelíbilo.“ 
 Na otázku KN: V nové soutěži chcete nabídkovou cenu 12 milionů, tedy o půl milionu 
víc, starosta řekl: „Zjistili jsme, že firma je schopná nabídnout víc, než byl odhad. Tak jsme 
vypsali cenu o půl milionu bližší tomu, co dávala. Pokud bude společnost schopná peníze 
zajistit a udělá další kroky, pak nevylučuji, že jí areál můžeme prodat. Předpokládáme, že za 
něj dostaneme víc než 12 milionů.“ 
 „S prodejem nespěcháme. Je jedno, jestli se nám povede za půl roku nebo za pět let. 
Pokud nám nebude nabídnuta adekvátní cena a záměr, tak nemáme kam spěchat.“ 
 
Nezaměstnanost 
 
 Jaký by vývoj nezaměstnanosti v Trutnově a v okrese k 28. únoru 2006. Na okrese 
bylo celkem 5 766 uchazečů o zaměstnání, z toho v trutnovském obvodu 3 263 (Dvůr Králové 
1 521, Vrchlabí 982). Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo 3 561 dělníků a 1 005 
občanů se ZPS. Žen bylo 2 870, mužů 2 896. 



 V únoru se nově evidovalo 539 občanů. Do zaměstnání nastoupilo 371 uchazečů, 
z evidence pro nespolupráci vyřazeno 24 a z ostatních důvodů 126 uchazečů. Míra 
nezaměstnanosti se nezměnila – v únoru činila 9,36 %, v obvodu Trutnova 9,87 %.  
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 975 uchazečům,, tj. 
34,3 % z jejich celkového počtu. Na těchto podporách bylo od počátku roku vyplaceno 
15 366 000 Kč. 
 Počet hlášených volných míst 744 (dělnická povolání 518, občané se ZPS 3). Na 
veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 50 uchazečů o zaměstnání. Do rekvalifikace 
zařazeno 123. S příspěvkem úřadu práce vzniklo 28 prac. míst. 
 V Trutnově samém k 28.2.2006 bylo na 16 705 aktivních obyvatel nezaměstnaných 
1 566. Míra nezaměstnanosti 9,73 %. 
 
Matriční události 
 
 V únoru se v Trutnově narodilo 57 dětí, z toho bylo 19 trutnovských (5 chlapců a 14 
děvčat). Slavnost uvítání dětí do života proběhla na radnici 18.2. Do pamětní knihy města 
bylo zapsáno 18 dětí. 
 V únoru zemřelo v Trutnově 31 lidí, z toho 18 spoluobčanů (13 mužů a 5 žen). 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 29 našich 
spoluobčanů s malým dárkem a kytičkou. 
 I letos připravuje komise setkání manželských dvojic, které v tomto roce oslaví 25 let 
společného života. 
 
Hřbitovní správa 
 
 V únoru byly oznámeny správou hřbitova termíny rozptylů a vsypů v roce 2006 – 
27.5., 24.6., 9.9. a 7.10. 
 
Letní tábory 
 
 Už koncem února oznámil Klub zájmové činnosti „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická 
termíny pořádání letních táborů – celkem 5 běhů v červenci a v srpnu. 
 Letní tábory DDM připravují se také o hlavních prázdninách s tématem Barevný 
týden. Florbalový tábor. Nejánské léto. Léto s angličtinou. Cykloturistický tábor. 
 
  
 
  
  
 



Kulturní nabídka na březen 
 
Kulturní nabídka Radničních listů na březen 2006: 
1.3. Dopoledne pro maminky na mateřské dovolené. Pořádá Městská knihovna Trutnov 
v městské knihovně. 
2.3. Jarní vánek. Pořadatel: Country club Bonanza. 
2.-25.3. Jazzinec 2006 
4.3. Absolventský ples trutnovského gymnázia. Pořadatel: Agentura AG Trutnov. 
Společenský sál (v býv. Texlenu HSM) 
4.3.Tradiční country bál. Pořadatel: Star West Trutnov. Národní dům. 
4.3. Václav Koubek. Pořadatel: New End 
 

        
 
6.3. Akademie třetího věku. RNDr. Vladimír Prouza: Národní parky západní Kanady. 
Pořadatel: ČČK a DK. Kino Vesmír. 
6.3. Záskok. Představení Divadla Járy Cimrmana. Pořadatel: DK 
9.3. Wotroci. Pořadatel: Country club Bonanza. 
10.3. Módní přehlídka. Setkání s autorskou módou. Pořadatel: DK. Národní dům. 
11.3. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořadatel: Klub filatelistů Trutnov. Klub 
důchodců Na Nivách. 
11.3. Hasicí přístroj. Pořadatel: New End 
12.3. Žena v islámském světě. Přednáška Lenky Vítkové. Film Rozvod v iránském stylu. 
Pořadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Evangelická fara. 
15.3. Reality show. Divadelní předplatné. Pořadatel: Dům Kultury Trutnov 
16.3. Znovuzrození. Pořadatel: Country club Bonanza. 
18.3. Country večer při svíčkách: Elvis Presley. Pořadatel: Country club Bonanza. 
18.3. Roman Dragoun (Futurum). Pořadatel. New End. 
19.3. O Palečkovi (v rámci Světového dne divadla pro děti a mládež. Pořadatel: DK. Kino 
Vesmír. 
20.3. Zahrada (pro děti 2.-6.tř.). Dům kultury. Kino Vesmír. 
20.3. Akademie třetího věku. Hana Hindráková: Keňa očima dobrovolníka 
21.3. S loutkami až ke hvězdám (pořad pro MŠ a 1.tř.ZŠ). Pořadatel: DK. Kino Vesmír. 
21.3. Prochrist 2006 – Pochybnosti a úžas. Pořadatel: Česká bratrská Trutnov (I 23.3., 25.3., 
27.3.) 
22.3. Celebes. MUDr. Ladislav Holub. Pořadatel DK. Národní dům. 
23.3. Country band Bonanza. Pořadatel Country club Bonanza. 
24.3. Místo pro Tebe kousek od nebe. Literární večer. Pořádá DK. Pod střechou. 
24.3. Setkání s jazzovým tancem. Pořadatel: Obč. sdružení Studio a ZUŠ. ZUŠ. 
25.3. Country večer při svíčkách. Johny Cash. Pořadatel: Country club Bonanza. 



26.3. Bačkůrkový country bál. Zábavné odpoledne pro děti. Pořadatel DK. Kino Vesmír. 
27.3. Mezi nebem a zemí (O hmatovém vnímání se Světlanou Pavlíčkovou). Pořadatel: DK. 
Národní dům – Pod střechou. 
29.3. Žákovské vystoupení. Pořadatel: ZUŠ. Sálek ZUŠ. 
30.3. Kasteláni. Pořadatel: Country club Bonanza. 
31.3. Tři sestry. Koncert. Pořadatel: DK. Národní dům. 

 

        
 
31.3. Jarní koncert Krakonošsky. Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, Dům 
kultury Trutnov a město Trutnov. 

 

        
 
31.3. Noc s Andersenem (pro děti 7-12 let). Pořadatel Městská knihovna Trutnov. 
 
Výstavy 
Do 15.36. Stmívání barev. Akad. mal. Jana Bittnerová. Pořádá Galerie Dračí ulička. 
Do 25.3. Krajiny tváří, tváře krajin. Galerie města Trutnova. (Václav Rožánek). 
Do 31.3. Trutnov – brána Krkonoš. Foto Miloše Sládka. Pořádá město Trutnov – Galerie 
města Trutnova. 
 
 Společenský sál, který se nachází v bývalém Texlenu v ul. Za Komínem v HSM je 
vhodný pro konání plesů, společenských akcí či firemních setkání. Jsou tu možné i další akce, 
např. výstavy květin, chovatelské výstavy, školení. 
 V současné době se hledá vhodný název pro toto společenské centrum. Celkem se 
sešlo 34 navrhovaných názvů. Soutěž bude uzavřena koncem března. 
 
Edice Odkazy – významné stavby města 
 
 V edici Odkazy, vydávané městem, vyjde v březnu již 5. díl, který je věnován 
významným stavbám Trutnova. Publikace je na rozdíl od předchozí zabývající se 



měšťanskými domy věnována významným stavbám, které sloužily veřejným zájmům – 
budovy správní, budovy veřejné vybavenosti a hotely. Patří mezi ně Stará radnice na 
Krakonošově náměstí a správní budovy na náměstí. Informuje i o už neexistujících stavbách – 
o Staré poště, o objektu děkanství vedle kostela. 
 Neopomíná kdysi proslulé hotely města, připomíná historii těch objektů, které – 
upravené – dosud slouží, např. kino, pošta. Knížka je obohacena i řadou vzácných fotografií – 
nejstarší známá je foto města z doby před požárem 1861. (Podrobněji o této publikaci  
v 8. kapitole trutnovské kroniky.) 
 
Taneční kurzy 
 
 Zápis do kurzů tance a společenské výchovy byl zahájen taneční školou manželů 
Francových v Národním domě 1.3. Při výuce bude doprovázet taneční hudební skupina 
Diskant. Kurzy budou probíhat vždy v sobotu (A a B). Kurzovné činí 1 300 Kč. 
 
Březen – měsíc internetu v MK 
 
 Každého dne dopoledne v březnu bude probíhat v městské knihovně program 
internetu. Zájemci se naučí využívat internet – pomáhat jim v tom budou pracovnice 
knihovny. Cílem akce je propagovat nejen internet jako takový, ale vhodným způsobem spojit 
tradiční svět knihovny s živým a stále se měnícím prostředím internetu. 
 Pět počítačů v knihovně bude po celý březen zdarma k dispozici zdravotně postiženým 
občanům a seniorům. 
 
Řešení výjezdu z Lomní ulice do Polské 
 
 Výjezd z České čtvrti na Polskou ulici, zejména v prostoru hostince U Kopeckých, je 
dost komplikovaný. Hlavně, když chtějí motoristé při vyjíždění z Lomní ulice odbočit vlevo, 
uvádí místostarostka Hana Horynová.. 
 Myšlenka nového propojení na Českou čtvrť počítá s tím, že z objezdu u benzinové 
stanice povede silnice mezi domy k železniční trati a vyústí blízko současného vlakového 
přejezdu v Lomní. „Napojení přes kruhový objezd bude pro většinu aut výrazně plynulejší. 
Křižovatka u Kopeckých by pak mohla být zaslepená.“ 
 V současné době se řeší v tomto prostoru majetkoprávní vztahy a připravuje se 
projektová dokumentace. „Jednáme s ČD, protože by mělo dojít v letošním roce 
k rekonstrukci přejezdu v Lomní ulici. A tím, že v Lomní bylo jiné propojení, tak by přejezd 
dostal jinou podobu – byl by kousek dál.“ 
 Akce by si vyžádala asi osmi milionů.  „Dráhy budou dávat peníze do obnovy 
přejezdu, my do stavby komunikace. Jde jenom o to, aby se tyto dvě stavby skloubily 
dohromady a uskutečnily se v jednom roce,“ vysvětluje v této záležitosti místostarostka. 
 
Rekonstrukce kuchyně a jídelny gymnázia 
 
 Připravuje se v Trutnově i další rekonstrukce, která si vyžádá asi sto milionů a hradit ji 
bude Královéhradecký kraj a státní dotace. Jde o rekonstrukci trutnovského gymnázia, která 
má začít ještě letos. Projekt je dokončen, peníze slíbeny, uvádí ředitel gymnázia Petr Skokan. 
Půjde především o přestavbu jídelny a kuchyně. „Vybavení je velmi špatné, je tam vlhko. Už 
nám vypršela i výjimka, kterou udělili hygienici. Kuchařky vaří doslova na koleně. Rádi 
bychom nabídli lepší služby, ale prostory a vybavení z šedesátých let to neumožňují. 



 Situaci odloučeného pracoviště gymnázia ve Školní ulici je také třeba urychleně řešit. 
„Na základě údajů o demografickém vývoji populace v regionu si myslíme, že je reálné 
otvírat vždy dvě třídy paralelně v osmiletém a dvouletém studijním oboru. Chceme studenty 
soustředit do jedné budovy. Plánovaná rekonstrukce gymnázia obsahuje kromě obnovy 
kuchyně a jídelny také opravu střechy, nové rozvody vody, odpadů, topení, elektroinstalace, 
půdní vestavbu a nová sociální zařízení. Bude to náročná investice, ale věřím, že nás krajští 
zastupitelé podpoří,“ uvedl ředitel školy. 
 Práce se uskuteční po etapách. 
 
Jazzinec 2006 

 

        
 
 Vernisáží výstavy dokumentů a fotografií ze života jazzového klubu zahájí 2. března 
v Kafírně jazz, blues a funky festival Jazzinec. Autorem snímků z let 1979 – 81 je Pavel 
Dostál. Expozice pod názvem StB blues…tak jsme žili, hráli, zkoušeli a…přibližuje složité 
období nedávné minulosti. Týž den má tato akce pokračování ve vinárně Pod Hradem 
s Charlie bandem. „Tvoří ji bývalí trutnovští studenti, dnes úspěšní profesionální muzikanti,“ 
představil tuto skupinu představitel Jazzince Tomáš Katschner. 
 A další program Jazzince? V úterý 7.3. Pavel J. Ryba a Mind The Step – dvě 
vystoupení pro střední školy a veřejnost. Konc. síň B. Martinů. 
Ve čtvrtek 9.3. Open párty – Lenka Dusilová v Koncertní síni B. Martinů. 
V úterý 14.3. Swing párty – Lee H. Davidson (USA) a Swing sextet. Vinárna Pod Hradem. 
Čtvrtek 16.3. Funky time – Gulo čar. Music club New End. V sobotu 18.3. D. Jurkovič 
(Chorvatsko), F. Uhlíř, J. Helešic. Koncertní síň B. Martinů. 
V úterý 21.3. World párty – Posmrtné zkušenosti. Divadýlko Trdýlko.  
Čtvrtek 23.3. Marian Varga (Slovensko). Koncertní síň B. Martinů. Sobota 25.3. Festivalové 
finále Vít Švec Trio, - 123 min. a Michal Žáček (speciální vystoupení pro Jazzinec). Amir 
Chatterjee (Indie) a Tomáš Rendl a Pavel Hrubý. 
 Jazzinec probíhá v Trutnově již po osmé, letos s devíti hudebními večery. Probíhají  
na různých místech. 
 K jednotlivým koncertům: Pavel J. Ryba je špičkový basista (v Trutnově vystoupí již 
potřetí). Lenka Dusilová – zpěvačka roku 2000, páté místo v Českém slavíku 2005. Lee H. 
Davidson, jazzový zpěvák a muzikolog, Swing Sextet je podkrkonošská kapela. Gulo Čar – 
devítičlenná romská skupina s funkovou hudbou. D. Jurkovič, vynikající kytarista. Marian 
Varga – dvacetdva vydaných alb. Amir Chatterjee – světová kytarová špička. 
 Letošní 8. ročník Jazzince 2006 uspořádaly Alternativa pro kulturu o.s., Dům kultury 
Trutnov, Tisk Ofset a.s. Úpice a realitní kancelář Dobré bydlo s.r.o. Vstupné na jednotlivé 
koncerty od 80 do 220 Kč. 
 Festival probíhal pod záštitou senátora a starosty Trutnova Mgr. Ivana Adamce, za 
finanční podpory města Trutnova, královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury. 



 
 Setkání maminek na mateřské dovolené pořádá každý měsíc městská knihovna 
v rámci podpory dětského čtenářstva (poprvé 2.3., další 12.4.). 
 
K poslanecké kanceláři Robina Bönische (ČSSD) 
 
 Písemné upozornění na dveřích poslanecké kanceláře Robina Bönische (ČSSD) 
vyvolalo, jak informují Krkonošské noviny 4.3., i kritiku předsedy trutnovského Klubu 
seniorů Miroslava Šafaříka. „Pokud se vaše připomínka, stížnost nebo návrh týká fungování 
ZŠ a SŠ, zdravotnických služeb a dopravy na silnicích 2. a 3. třídy, sociální péče a kultury, 
obracejte se kancelář hejtmana Hradeckého kraje nebo na jeho náměstka. Běžný chod těchto 
resortů není věcí centrální moci, pravomoci byly delegovány na kraje.“ 
 „Chtěl jsem navštívit poslance,“ uvádí Mir. Šafařík, „s dotazem o zdravotnictví. Když 
jsem ale uviděl písemnou výzvu, tak jsem si v duchu řekl: Na co kancelář tady je? Proč 
funguje? Neměla by se zrušit? Stát by přece ušetřil peníze.“ 
 „Nechce-li poslanec jednat o otázkách školství, zdravotnictví, dopravy a sociální péče 
– což jsou hlavní starosti občanů – tak je potom skutečně jeho kancelář v Trutnově zbytečná,“ 
uvádí Miroslav Šafařík. 
 Bönisch na svou obhajobu uvádí mj. „Co je tam napsáno, že za mnou lidé nemají 
chodit, já je velmi jemně upozorňuji, že ve spoustě věcí jim neumím pomoct.“ 
 
Nebezpečí ptačí chřipky 
 
 Veterinární správa zpřísnila i na Trutnovsku opatření proti zavlečení viru ptačí chřipky 
na drůbež. Podle veterináře Čechury z Krajské veterinární správy nejde ani tak o velké chovy 
– tady je podle něj vše zabezpečeno, ale především o drobné chovatele. Důležité je, uvádí, 
nekrmit drůbež mimo kurník a zabránit, aby k chovu přiletěli ptáci. 
 I když v ČR nebyl nebezpečný ptačí virus evidován, je třeba každého nalezeného 
uhynulého ptáka ohlásit – hasičům, policii, veterinářům, obecnímu úřadu. 
 
Finanční podpora města pro sport, kulturu a veř. činnost 
 
 V roce 2006 se počítá v rozpočtu se zvýšenou částkou pro sport a kulturu – 
s 5 750 000 Kč (jeden a půl krát více než loni), informoval trutnovskou veřejnost 
v Krkonošských novinách místostarosta Tomáš Hendrych. 
 Stoupnout mají nejen příspěvky na činnost spolků a organizací podle členské 
základny, ale také na pořádání jednorázových akcí a turnajů. Pro sport se počítá se 3 750 000 
Kč, na kulturu 1 200 000 Kč, pro ostatní akce 800 000 Kč (jde např. o Klub Kopecký, Klub 
filatelistů, ČČK, rybářského spolku, sdružení Stachelberg a další). 
 
První občánek roku 2006 
 
 Pamětní list a pět tisíc korun dostal 6.3. na trutnovské radnici první občánek letošního 
roku Martin Bohadlo z Trutnova – Kryblice. Na svět přišel v trutnovské porodnici na Nový 
rok v 1 hodinu a 51 minut. Vážil 3,4 kg a měřil 52 cm. Odměnu šťastným rodičům předal 
s blahopřáním starosta Trutnova Ivan Adamec. 
 
 
 



„Záskok“ – Divadlo Járy Cimrmana 
 
 Ze známých herců Divadla Járy Cimrmana navštívili 6.3. Trutnov i Ladislav Smoljak, 
Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka a další. 
 
Spor aktivisty Pence (7.3.) 
 
 Spor trutnovské radnice a aktivistou Pencem (záležitost s Jiřím Paroubkem) 
pokračoval ještě začátkem března. Vedoucí správního odboru města Jiří Ratajík v rozhovoru 
se šéfredaktorem Cajthasmlem k tomu uvádí: „Penc se choval nevhodným způsobem, což je 
zadokumentováno na televizním záznamu. Žádal o nahlédnutí do spisu v případu Penc versus 
Paroubek pod určitým jednacím číslem. Jenže listiny, které požadoval, jsou pochybením 
úřednice našeho úřadu vedené pod jiným jednacím číslem. Vzhledem k této situaci jsem se 
snažil panu Pencovi dát k dispozici celý spis. On to výslovně a opakovaně odmítl. 
 Z jeho strany následovalo několik obvinění až demagogických tvrzení. Odmítal sepsat 
standardní protokol o průběhu jednání. Tvrdil, že je to zavádějící. Proto mi nadiktoval listinu, 
kterou jsem doslovně zapsal. Kromě jiných je tam i věta, kterou si tam on nadiktoval: „Během 
celého jednání se pan Ratajík snažil umožnit Pencovi nahlédnout i do materiálů, které mu 
krajský úřad výslovně nenařídil.“ Tedy i do spisů, týkajících se jeho osoby, kde on sám byl 
obviněn. Odmítl, chtěl pouze spis s určitým jednacím číslem. Takže dostal čtyři papíry s jím 
požadovaným jednacím číslem.“ 
 Pokud jde o natáčení jednání Jiří Ratajík uvedl: „Občanský zákoník nám to 
umožňuje.Účastník řízení nemá právo pořizovat zvukový záznam. Přesto si Penc pořizoval 
bez našeho souhlasu vlastní záznam. Nechtěl jsem situaci vyhrotit, tak jsem ho nechal,“ uvádí 
Ratajík.  
 Na otázku, proč s aktivistou jednal on a ne úřednice Včelišová jako dosud, Ratajík 
řekl: „Penc byl při dosavadních jednáních s našimi úředníky často arogantní. Snažil se 
zastrašovat tím, že na nás podá trestní oznámení. Používal i jiné nevhodné praktiky. Proto 
jsem rozhodl, že seznámení se spisem s ním provedu sám a že nechám pořídit z jednání úřední 
záznam ve formě videa. Aby bylo jasné, že neporušuji zákon, a případně, kdo se chová 
arogantně.“ (Penc s průběhem jednání u Ratajíka spokojen nebyl.) 
 
Senátor a starosta Trutnova 
 
 K návrhu poslance Tomíčka (ČSSD), aby poslanci a senátoři nesměli být zároveň 
placenými funkcionáři za obě funkce, je chápán jako neoprávněné zasahování do samospráv. 
 „Je svaté právo zastupitelstev, jak se rozhodnou, zda starostu nebo radního pro funkci 
uvolní či nikoliv. Za návrhem je populismus, závist k lidem, kteří berou plat za dvě funkce,“ 
uvádí k tomu senátor a starosta Ivan Adamec. 
 Jeho by se uvedený návrh stejně netýkal. Ivan Adamec (stejně jako někteří další 
politikové) se za práci na radnici platu od začátku vzdal ve prospěch městské kasy. 
 
Tibetská vlajka na radnici 
 
 I letos zavlála 10.3. na budově městského úřadu tibetská vlajka na podporu malého 
státečku okupovaného Čínou. 
 
 
 



Módní přehlídka v Národním domě 
 

        
 
 Tradičně úspěšné módní přehlídky v Národním domě 10.3. se zúčastnily autorky 
oděvů a jejich doplňků z Prahy, z Nového Jičína, Doubravic, Huntířova a z Ústí nad Labem. 
 
Eurodrawing 
 
 Žáci z 15 škol Evropy cestují v rámci projektu Eurodrawing s dlouhatánskou rolí 
papíru s obrázky ze svých regionů. Myšlenka projektu se zrodila na trutnovské základní škole 
V Domcích. 
 První metry na této 150 m dlouhé roli (věnovaly ji Krkonošské papírny) pomalovaly 
trutnovské děti v září loňského roku na podloubí Krakonošova náměstí. Od té doby vyjíždějí 
s ní za spolužáky do ciziny, bydlí v tamních rodinách, učí se cizí jazyky. Byly už na 
Slovensku, Slovinsku, v Maďarsku a v Rumunsku. Tým, v němž jsou 3 žáci, řidič a 2 
technici, už urazil 2 500 km. „Teď pojedeme do Litvy, Lotyšska a Estonska, Finska, Švédska 
a Polska. Během čtrnáctidenního putování bude zvláštní obraz domalován,“ uvádí Zdeněk 
Heteš ze ZŠ V Domcích, který je duchovním otcem Eurodrawingu. Na svých cestách se děti 
domlouvají anglicky. 
 Obrázky na pásu jsou na téma „Místo, kde chceme žít.“ Trutnovské děti volí nejčastěji 
Krkonoše se Sněžkou. 
 
Vozíčkáři 
 
 Turnaj Velká cena Trutnova zdravotně postižených v curlingu přivedla 12.3. na stupeň 
vítězů Poláky – tým CC Media Varšava. Zúčastnilo se 6 týmů – dva z Jedličkova ústavu 
Praha, po jednom z Brna, Velkého Meziříčí a z Nového Města. Dostal se až do finále. Ceny 
vítězům předal poslanec ČR Robin Bönisch, který měl nad turnajem záštitu. 
 
Nebezpečí ptačí chřipky 
 
 Semináře k problematice hrozící ptačí chřipky se zúčastnili představitelé obcí regionu 
v Trutnově. Důležité informace jim sdělil Jaroslav Čechura z Krajské veterinární inspekce a 
Markéta Erknerová z Ministerstva zemědělství a Zemědělské agentury a pozemkového úřadu 
v Trutnově. 
 Pokud se v regionu potvrdí výskyt chřipkového viru, který postihuje ptáky, budou 
muset starostové zajistit sčítání drůbeže i ostatních chovných ptáků a naplňovat mimořádní 
veterinární opatření v souladu se složkami integrovaného systému. 



 Pořadatelé semináře se zaměřili především na to, co chovatele čeká v případě nákazy, 
na způsob uhrazování škod, které by vznikly drobným chovatelům (utracení zvířat, ničení 
kontaminovaných krmiv, deratizaci a asanaci hospodářství). 
 
 Další kurz pro dlouhodobě nezaměstnané ženy začíná 14. března – organizuje ho 
Český svaz žen. Kurz je bezplatný. 
 ČSŽ nabízí i další pomoc pro ženy, které obtížně shání zaměstnání. Příchozím je 
nabídnut test na počítači, který odhaluje  silné a slabé stránky osobnosti. Svaz pomáhá ženám 
i s výběrem rekvalifikačního kurzu a s doplňováním vzdělání. 
 
Divadelní předplatné – Reality show 
 
 Sedmé představení divadelního předplatného 2005/06 se uskutečnilo 15.3. v Národním 
domě. Reality show Divadla Bolka Polívky a Divadelního spolku Frída. 
 
Rebels Team 
 
 Taneční oddíl Rebels team se v roce 2006 představí i na řadě mimotrutnovských 
akcích v Praze, na Slovensku, v Liberci, v Peci pod Sněžkou. Na podzim v tomto roce oslaví 
pět let své činnosti. 
 
Penc – Paroubek 
 
 Aktivista Penc, jak informují 18.3. Krkonošské noviny, získal po jednání s úředníky 
trutnovské radnice 16.3. celkem 59 stran kopií spisu, který o něm vede MěÚ v případu Penc 
versus Paroubek. (Zkopírované listiny jsou sice vedeny pod jiným číslem, ale mají 
k uvedenému případu vztah a vazbu, vysvětlil tajemník MěÚ Bc. Zdeněk Nýdrle). 
 
Infineon 
 
 Trutnov udělal (Krkonošské noviny 17.3.) vstřícný krok k firmě Infineon 
Technologies prodejem pozemků v průmyslové zóně ve Volanovské přesto, že německá 
společnost v Trutnově končí s výrobou v oblasti optických vláken. Továrnu Infineon 
převezme v létě výrobce automobilových součástek Siemens. K tomu bylo zapotřebí získat 
okolní pozemky areáklu ve Volanovské k rozšíření firmy. 
 Připravovaná změna (jen část zaměstnanců bude propuštěna, vyžaduje splnění dvou 
podmínek: možnost expanze firmy ve Volanovské a změnu trasy obchvatové komunikace 
v západní části Trutnova). Kdyby se to nepodařilo uskutečnit, byl Siemens rozhodnut převést 
výrobu do Ostravy a po továrně by ve městě zůstaly jen prázdné haly a řada lidí bez práce. 
 Infineon působí v Trutnově od roku 1999, kdy se vyčlenil ze společnosti Siemens. 
V roce 2001 měl již na 1 200 pracovníků, loni ale už jen 500. 
 
 
 
 
 
 
 



Jarní motivy v umění (výstava v MPT 16.3.) 
 

        
 
 Výstavu Jarní motivy v umění připravilo Muzeum Podkrkonoší od 16. března. 
V zahajovacím projevu ředitelka MPT Milada Ryšánková uvedla mj.: „Když jsme před 
dvěma lety sestavovali výstavní program na tento rok, zvolili jsme, patrně v předtuše letošní 
tuhé zimy, právě téma o jarním probouzení přírody v dílech 14 malířů tohoto regionu, kteří 
jsou zastoupeni v našich sbírkách. 
 Časový horizont překrývá celé 20. století a zahrnuje profesionální malíře i 
autodidakty, české i německé národnosti, jak je pro náš region příznačné. 
 Samouk Wenzel Labus, zastoupený v našich sbírkách několika desítkami prací, se 
v Trutnově narodil 1.6.1888, a zde také 5.1.1939 zemřel. Intenzivně se zabýval zdejší 
přírodou, jejími stálými proměnami často až detailně a osobitým způsobem ji potom 
převyprávěl do obrazů. 
 Fridrich Stonner, narozený 12.5.1906, pochází z Broumovska, nastoupil dráhu 
uměleckého vzdělávání ve 20. letech na Akademii výtvarných umění v Praze. Po několikaleté 
dráze svobodného umělce nastupuje koncem 30. let jako profesor výtvarných předmětů 
v Trutnově až do roku 1945. Po odsunu žil profesor Stonner v tehdejším západním Německu, 
opět výtvarně činný až do své smrti 18.6.1975. Fridrich Stonner vynikal především jako 
grafik, věnoval se též zdejší krajinomalbě, z nichž je jedna právě zde vystavena. 
 Václav Mejvald, vrchlabský současník, nejprve samouk, okouzlen Františkem 
Kavánem absolvoval soukromé stáže u Vladimíra Komárka, O. Oplta, J. Mikuly a dalších, 
maluje nejbvíce Jilemnicko a Pojizeří. Stále ho fascinují zasněžené krajiny, tání a předjaří, 
které zachycuje zde vystavené dílo. 
 Fridrich Hartmann, narozený v Sedloňově u Nového Města nad Metují, zemřel 
v Dolním Dvoře 1.7.1929. Po vyučení truhlářskému řemeslu absolvoval umělecké vzdělání 
v Německu. Proslavil se jako „malíř Krkonoš.“ 
 Jaroslav Otmar patřil mezi výtvarníky činné v Trutnově v 50. letech, sdružené kolem 
Josefa Šabackého, poválečného správce trutnovského muzea. Josef Šabacký po sobě zanechal 
rozsáhlý soubor prací, především pastelů a akvarelů. Celé jeho dílo čeká ještě na důkladné 
zhodnocení. Musím se zmínit o jeho významném působení  v naší instituci. 1.4.1949 je Josef 
Šabacký jmenován ředitelem a působí zde až do konce roku 1958. S jeho příchodem nastává 
rozvoj muzea. Každoročně stoupají počty návštěvníků, mimo interní práci soustřeďuje kolem 
sebe vlastivědný kroužek, pořádá besedy, vlastivědné procházky a výlety. 
 Při muzeu ještě založil městskou galerii. Rozšiřoval sbírkový fond, především o 
výtvarná díla, která byla v této době získávána ve značné míře ze skladu Národního muzea. 
Podílel se intenzivně na kulturním životě Trutnova právě pořádáním častých výstav, působil 
v redakci časopisu Trutnovská kulturní kronika. 
 V roce 1955 uspořádal společnou výstavu současných malířů Trutnova, mezi nimiž 
byli Karel Mayer, Jaroslav Otmar i sám Josef Šabacký. Výstava obnášela více než 100 děl. 



 Dalším regionálním malířem je Joža Mikš, malíř krajinář Královédvorska, který  
po odborné škole tkalcovské ve Dvoře Králové absolvoval UMPRUM v Praze. A 
nezapomenutelná Julie Wintrová – Mezerová, malířka Podkrkonoší, Jestřebích hor, Úpicka. 
Vystudovala umělecko-průmyslovou školu v Praze, studovala malířství ve Francii. 
Objevitelka krásy obyčejných lučních květin, jejichž kouzlo lpí v podstatě ve zdánlivé 
všednosti. Narodila se 17.5.1893, svou pozemskou pouť skončila v roce 1980. Olejomalba 
Probuzení jara na Jestřebích horách laskavě zapůjčila starostka v Malých Svatoňovicích. 
 Akademického  malíře Jiřího Škopka, žijícího v Jaroměři, okouzlily řeky a říčky 
našeho regionu od Labe přes Úpu, Metuji a jejich přítoky. Jeho méně známá zátiší zde 
zastupuje kytice jarních žlutých květů, vyzařující světlo a jas nastupujícího jara. 
 Vojtěch Sedláček, malíř, kreslíř a grafik, se narodil v Libčanech u Hradce Králové 
9.9.1892. Žák Švabinského se proslavil figurálními kresbami z venkovského života, které zde 
zastupuje kresba tuší Orba. 
 A poslední z tohoto souboru František Kalenský, Dvorák, současník, jehož tvorbu 
máte možnost v našem regionu sledovat. Věnuje se malbě i grafice. Je rovněž zastoupen 
několika díly v našich sbírkách. 
 
Stávka strojvůdců ČD 
 
 Výstražná stávka Federace strojvůdců Českých drah se dotkla i spojů v trutnovském 
regionu. V poledne se vlaky zastavily na půl hodiny. 
 Při odjezdu se zpozdila pouze jedna spěšná souprava do Hradce Králové (o tři minuty 
oproti grafikonu). „Cestující od rána o stávce strojvůdců a tím způsobených zpoždění 
informoval pravidelně staniční rozhlas,“ uvedl přednosta trutnovské stanice Milan Ondráško. 
 Zpoždění pocítili nejvíc cestující – strojvůdci v poledne zastavili ve stanici, do které 
stihli dojet. 
 Stávka strojvůdců se dotkla i soukromého dopravce Viamont. Vlaky na trati  
do Svobody musely čekat na některé zpožděné spoje ze směru Jaroměř nebo Nová Paka. 
Viamont se ke stávce nepřipojil – jeho strojvůdci nejsou v odborech. 
 
Poetica Corcontica SZŠ (16.3.) 
 
 Poetica Corcontica, celorepubliková soutěž v uměleckém přednesu zdravotnických 
škol, skončila po dvou dnech 16.3. v Divadýlku Trdýlku ve Školní ulici. Osmnáct mladých 
lidí ve třech kategoriích se představilo nejen v recitaci veršů, ale i v próze a dramatu. 
Z trutnovských děvčat byla nejúspěšnější Monika Tůmová, která v kategorii próza získala 
druhé místo. 
 Součástí soutěže byl i doprovodný program – návštěva muzea, městské galerie, beseda 
s trutnovským kronikářem. Soutěž dobře připravila Zdravotnická škola Trutnov, především 
učitelka Alžběta Pivoňková. V Trutnově se konala již posedmé. Celkově nejlepší byli 
z Hradce Králové. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pohádka O Palečkovi (kino Vesmír) 
 

       
 
 V pohádce O Palečkovi s dvěma herci Malého divadélka Praha v kině Vesmír 19.3. 
zaujala děti zdařile provedená kombinace živých herců a loutek, doprovázených písničkami 
s kytarou a zobcovou flétnou. 
 
Beseda lékárníků 20.3. 
 
 Veřejná beseda o problémech současného českého lékárenství, kterou uspořádalo 20.3. 
trutnovské sdružení České lékárnické komory, se nesetkala se zájmem veřejnosti – velmi malá 
účast. 
 Debata se zúžila jen na menší diskuse magistrů, politika a několika občanů. 
 
Projekt dobrovolnické činnosti 
 
 Do projektu zaměřeného na zprostředkování dobrovolnické činnosti v různých 
organizacích zejména neziskového sektoru se zatím zapojilo sem mladých lidí, kteří pomáhají 
v práci s dětmi, seniory, odsouzenými. Obava, že nikdo z mladých se nenabídne, se rozptýlila. 
 „Náš projekt zaujal řadu mladých lidí z řad nezaměstnaných a studentů,“ uvádí 
koordinátorka z Trutnovské dobrovolnické informační kanceláře v budově bývalého 
okresního úřadu v Horské ulici. „Mladí lidé se chtějí naučit něčemu novému, získat 
zkušenosti, které jim přispějí k získání práce nebo jim dopomohou ke studiu na vysoké škole. 
V neposlední řadě je láká i myšlenka pomoci druhým. Ukázalo se tak, že mladí lidé mají i jiné 
hodnoty než jen peníze.“ 
 Zájem přičítá koordinátora pestré a zajímavé nabídce pracovních míst, kde se 
dobrovolník může realizovat podle svých možností a schopností, uplatní kreativitu, vyzkouší 
si práci v týmu, může dostat prostor při tvorbě či realizacích projektů. 
 Dobrovolník se zavazuje k 60 hodinám činnosti. Odměnou je pak vzdělávací kurz, 
zaměřený na rozvoj dovedností dobrovolníka. 
 
SLŠ – bakalářské studium 
 
 Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Česká zemědělská univerzita 
v Praze otevřou od září v lesnické škole v Trutnově kombinovaná bakalářská studia. 
 Tím se Trutnov jako druhé město v Královéhradeckém kraji stane městem 
vysokoškolským. Jde o studia v oboru lesnictví, provozu a řízení myslivosti. Studia jsou 
tříletá, konzultace dvakrát měsíčně. Po absolvování mohou studenti pokračovat 
v magisterském studiu na mateřských univerzitách. 



 
EU 21.3. 
 
 „Jaro v Evropě 2006 – Kam kráčí EU“ byl název akce, která se 21.3. uskutečnila v ZŠ 
V Domcích. První část programu o budoucím směřování EU byla zaměřena pro děti 4. tříd. 
 
Foto a slovo (Pavel Matyska a Jaroslav Dvorský) 

 

       
 
 Osobitě uvedl v časopise Trutnovinky březnovou výstavu v Galerii Dračí ulička 
Jaroslav Dvorský. „Jubilejní dvacátá expozice pod názvem Foto a slovo (vernisáž 22.3. 
ozdobil svým slovem průvodním a sobě vlastním šarmem divadelním PhDr. Luděk Hašek) 
uvedla na trutnovskou výstavní půdu žánr sice zdánlivě tradiční, totiž fotografii, ve spojení 
s verbální poetickou minireflexí však nakonec přece jen vzácnější. K více jak sedmi desítkám 
obsahově přemýšlivých a kompozičně vynalézavých fotozáběrů je užito (na míru hlavně 
fantazijní) stejné množství – tu básnicky ilustrujících, tu výklad spíše metafyzicky 
posouvajících i podsouvajících – dvojverší. 
 Ostatně autor fotografií Pavel Matyska se na gymnaziální půdě besedně představil již 
v loňském předjaří, tehdy v roli úspěšného a zkušeného studenta Fakulty architektury ČVUT 
Praha, který do tajů studovaného oboru alespoň částečně zasvěcoval budoucí adepty velkého 
díla stavitelského – studentskou šestici žasnoucích a žhoucích. Ač sám stále v roli žáka, učí už 
jiné… Spolu s kolegou J. Moráčkem své nápadité projekty – se sympatiemi k racionálnímu 
proudu v architektuře – představili odborné i laické veřejnosti již v několika prestižních 
soutěžích, a to s významným oceněním (rok 2005 . 1. a 3. místo v architektonické soutěži 
vypsané společností KB-Blok v kategorii Bytové domy a 2. místo v kategorii Rodinné domy, 
rok 2006 – 1. místo v architektonické soutěži „Dům pro 21. století: vypsané společností 
Central Group). I uprostřed příměstské houště rodinné zástavby má mít dům 21. století 
zároveň výsadu nepřehlédnutelného solitéru, díky přiznaným přírodním materiálům však 
citlivě souznícího s okolní krajinou… 
 Fotografie, druhý velký zájem Pavla Matysky, mají svůj původ v zahraničních 
studijních i soukromých cestách, ale i v meditativních toulkách mateřskou krajinou českou. 
Magická místa, ať už kdekoli, v nich napříč časem výpovědi věrných svědků i věčné „cosi“ 
po světě hledané lidmi, je přesně to, co z fotografií mladého českého architekta činí většině 
z nás velký zážitek, někomu velký, totiž moudrý třesk… 
 Dvojvýstavu Pavla Matysky a Jaroslava Dvorského „Foto a slovo“ doprovází i 
umělecké Slovo studentské, rozuměj Studentské Literární OVOce. S ním před vás již podruhé 
předstupují studenti – seminaristé nepovinného předmětu Tvůrčí psaní: Kateřina Adamcová, 
Jaroslav Bílek, Radka Kučerová, Eva Nešněrová, Matěj Patzelt, Tereza Rűckerová, Michaela 
Skalková a Kateřina Zwyrtková.  Expozice potrvá do 30. dubna. 



  
 
Městská knihovna – dětská soutěž v březnu 
 
 Knihovnice oddělení pro děti MK se připojily ke kampani na podporu dětského čtení. 
Soutěž „To si přečti“ vyzývá malé čtenáře, aby obhajobou oblíbené knihy přesvědčily jiné 
děti k jejímu přečtení – psaným textem. Dále mohou děti podat návrhy vtipného sloganu  
na propagaci čtení knih (v rozsahu do 10 slov). 
 
Místo pro Tebe kousek od nebe 24.3. 
 
 Třetí komorní večer z volného cyklu setkání s uměleckým slovem v Národním domě – 
Pod střechou se konal 24.3 
 V pozvánce s uvádí: „Děj křehké proti válečné prózy Barbory Boudové „Smrt jako 
nerozlučný nepřítel“ se odehrává na americkém kontinentu v období války Severu proti Jihu. 
Jímavá reflexe válkou zmítaného osudu jedné rodiny činí ze studentského textu dílo 
nadčasové a globálně angažované.“ 
 V pořadu účinkují Barbora Boudová, studentka 2. ročníku Gymnázia Trutnov a 
Jaroslav Dvorský, gymnaziální profesor. Hudební spolupráci vhodně obstaral Daniel Váša. 
 
 Občanské Studio ve spolupráci se ZUŠ připravily na 24.3. Setkání s jazzovým tancem 
– první z řady seminářů moderního tance pro veřejnost. Taneční sál ZUŠ ve Školní ulici. 
Lektor Jana Michaličková. Cena semináře 50 Kč. 
 
Doprava – měření rychlosti 
 
 Duben bude i letos měsícem bezpečných dopravních akcí v Trutnově v rámci akce 
bezpečná města. Je to společný projekt firem Czech Radar JCZ, který je určen obcím jako 
řešení dopravní bezpečnosti na silnicích. Spočívá v propojení měřicích zařízení s moderním 
informačním systémem. Radary jsou v terénu a bez potřeby obsluhy zaznamenávají a 
dokumentují dopravní přestupky. Získané údaje jsou pak důkazem pro správní řízení. Obcím 
je instalace poskytována bezplatně, provoz a údržba jsou finančně kryty z vybraných pokut. 
 Získaná čísla budou obcím k dispozici v následných projednáváních přestupků. „Rádi 
bychom viděli statistiku, zhodnocení celé akce. Rychlost už řidičům měříme díky spolupráci 
se soukromou společností,“ uvádí trutnovský starosta Ivan Adamec. 
 Rychlost v Trutnově měří i strážníci městské policie. V okolí města to provádějí 
kontrolní hlídky Policie ČR. Jako  bezpečné křižovatky na hlavních průbězích se v Trutnov ě 
osvědčily kruhové křižovatky. 
 
Letní čas 26.3. 
 
 V neděli 26. března v 02:00 ráno se posouvá i letos čas o hodinu vpřed, tj. na 03:00 
hodin letního času. 
 
Srdíčkový den 
 
 Ve dnech 27. a 28.3. se i letos zapojily studentky SZŠ v Trutnově do charitativní 
celorepublikové akce Srdíčkový den. Nabízely občanům plastová srdíčka v hodnotě 20 Kč  
na podporu vybraným dětským oddělením. 



 
Mirek Topolánek v Trutnově 

 

       
 
 Diskuse s občany byla 27.3. na programu návštěvy předsedy opoziční Občanské 
demokratické strany v Trutnově Mirka Topolánka. Při plně navštívené besedě ve velkém sále 
Městského úřadu v Trutnově se mluvilo především o parlamentních a obecních volbách. 
 
Poslanec Pospíšil v Klubu seniorů 
 
 Druhého dne 28.3. proběhla v trutnovském Klubu seniorů beseda s JUDr. Jiřím 
Pospíšilem, poslancem Sněmovny P ČR a stínovým ministrem spravedlnosti ODS v rámci 
akce: „Jak to vidí…“ Diskutovalo se mj. i o zkrachovalé společnosti Quantum (poškodila i 
řadu trutnovským občanů), o penzijním fondu VIVA, o problémech soudnictví. 
 
Veřejná zeleň 
 
 Japonské třešně (sakury), které zdobily Kryblickou ulici, byli 27.3. pracovníci TS 
porazit. Hlavním důvodem bylo nerušení jejich kořenů v souvislosti s probíhající rekonstrukcí 
chodníků a komunikace Kryblická. 
 Bez nich nyní smutný vzhled ulice zlepší v krátké době nová výsadba třiadvaceti různě 
barevných okrasných jabloní se žlutými a červenými plody. 
 
„Krakonošova zahrádka“ 
 
 Město má zájem, aby jeho zeleň (asi 40 m2 na obyvatele) se stala trvalou součástí 
obrazu Trutnova. Ti je i cílem soutěže Krakonošova zahrádka, Jejím vyhlášením chce vedení 
města motivovat občany k úpravám okolí jejich obydlí. Hodnotit se bude jednak květinová 
výzdoba oken a balkónů, ale i vzhled předzahrádek rodinných a bytových domů. Odborná 
porota posoudí několikrát během sezóny úroveň nejhezčí výsadby květin a keřů. 
 
O hmatovém vnímání – Světlana Pavlíčková 
 
 O hmatovém vnímání připravila 27.3. besedu Světlana Pavlíčková v Národním domě – 
Pod střechou. „Hmat je takovou Popelkou mezi smysly –málokdy oceníme možnosti, které 
nám dává v poznávání okolního světa, i sílu prožitků, které díky jemu můžeme vnímat.“ 
 Autorka besedy je známá krajkářka, která ctí tradici a přitom hledá a nalézá současně 
využití krajkářských technik. 



 
 V rámci vzájemné spolupráce s lesnickou školou pobývali v Trutnově francouzští 
studenti z Pyrenejí. Pobytový devítidenní program hostů z Francie zahrnoval kromě přijetí  
na trutnovské radnici řadu exkurzí v kraji – Krkonošský národní park. Městské lesy Hradec 
Králové, Adršpašské skály, ZOO ve Dvoře Králové, semenářský podnik v Týništi a další. 
 Výsledkem společné práce má česko-francouzsko-anglický slovník (i ve zvukové 
podobě), herbář bylin, jídelníček českých a francouzských specialit a dokument o celé akci 
v rámci vzdělávacího programu EU Sokrates. Zahraniční aktivity SLŠ mají svou bohatou 
tradici. 
 
 Po odvolání aktivisty Martina Věcheta, potrestaného MěÚ v Trutnově pokutou  
3 000 Kč za pomluvu zaměstnankyně radnice Beluské, krajský úřad v Hradci Králové mu 
snížil pokutu o tisíc korun. 
 Věchet už dříve obvinil z podjatosti úřadníka MěÚ, který s ním při správním řízení 
jednal. Kraj jeho námitku zamítl. 
 
Klub seniorů v sídle MP 
 
 Služebnu a zázemí městských strážníků v přízemí MěÚ si 29.3. prohlédli trutnovští 
senioři – přišlo jich na dvě desítky. Všechny dotazy stran MP jim ochotně zodpověděl ředitel 
MP Karel Povr. 
 Trutnov má v současné době 36 strážníků, 6 služebních aut a 16 kamer bezpečnostního 
systému. 
 
Galerie Lada 

 

       
 
 Výstava keramických prací Michala Plíhala a Hany Šafaříkové s označením 
Překvapení byla zahájena 29.3. v Galerii na podloubí Bulharské ulice. Návštěvníky zaujaly 
práce tvořené specifickou technologií Raku.  
 
Spad sněhu a ledu 
 
 Sesuv sněhu a ledu ze střechy kostela Narození P. Marie 29.3. na hlídkový vůz MP 
způsobil škodu za 40 000 Kč. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. 
 
 
 



Michal Plíhal v Galerii Lada 30.3. 
 
 Ještě k dílu M. Plíhala v Galerii Lada: „Je velkým potěšením držet v ruce misku, ve 
které je ukryta energie ohně, čistota vody, neopakovatelnost okamžiku, dotek přírody samé. 
Nemenší potěšení, či spíše mnohem větší, prožívá sám keramik, který začne vyrábět zcela 
ojedinělou keramiku RAKU. 
 Ta má svou dlouholetou tradici. V Japonsku se první RAKU čajová miska zrodila 
v rukou výrobce střešních tašek Čodžira. Jeho práci velmi ovlivnil velký mistr čajového 
obřadu Sen-No-Rikin a společně pak vytvořili technologii, která se řídí pravou filosofií čaje 
WA, KEI, SEI, DŽAKV (harmonie, úcta, čistota, klid). To proběhlo v 16. století. 
 Technologie keramiky RAKU je naprosto odlišná od běžné pálené keramiky. Používá 
se zvláštních porézních hlín s velkým množstvím jemného ostřiva. Osobitost každému 
výrobku vtiskne výpal a následný proces redukce – zboží se vytahuje přímo z ohnivé náruče 
pece při teplotě 1 000 0C a prudce se zchladí v redukčním prostředí z organického materiálu 
(piliny, rýže, obilí, listy…). Po ukončení redukce se polévá vodou. Při tomto posledním kroku 
se odkrývá jedinečnost každého kusu, ale skutečné barvy se objeví až po důkladném 
vydrhnutí. 
 Během celého procesu záleží na každém dotyku a pohybu v čase. Tento postup se nedá 
nikdy opakovat se stejným výsledkem. Konečný vzhled bývá mnohdy překvapením i pro 
autora samotného. 
 V Galerii Lada se tvůrce představil uvedenou keramikou RAKU, jednak vtipně 
pojatou užitkovou keramikou s proškrabávaným a glazovaným dekorem s veselými postavami 
lidiček a zvířat, a to nejen na hrníčcích, miskách, svícnech, ale i na stolním osvětlení.“ 
 
Výstava Jiřího Koláře (GMT) 29.3. 

 

       
 
 Vernisáž výstavy tvorby Jiřího Koláře (koláže) proběhla 29. března v Galerii města 
Trutnova. Úvodní slovo k ní pronesl historik umění Jiří Machalický, hudební doprovod na 
flétnu předvedl Martin Brunner.  
 K zahájení výstavy ředitel GMT Aleš Pražan napsal: „Inspirativní tvorba Jiřího Koláře 
(1914-2002) je silně prostoupena esencí poezie, které umělec v průběhu svého života dával 
různé podoby a formy. Autor tvoří první koláže a vydává sbírku básní na konci 30. let, v roce 
1942 se stal jako básník členem Skupiny 42. Umělci Skupiny 42 – jako František Gross, 
Kamil Lhoták či Ladislav Zívr – nacházeli okouzlení v městské krajině, technice, prvních 
všedního života apod. 
 V pozdějších letech, zejména na přelomu 50. a 60. let, Jiří Kolář postupně opouští 
vyjádření pomocí psaného slova a objevuje pro sebe základní výtvarné postupy. Vytváří první 
koláže, chiasmáže. Objevuje další techniky, které důkladně a systematicky dokumentuje 



v publikaci Sborník metod, jenž vychází v roce 1981. Právě s uvedenými základními 
výtvarnými metodami s mohou návštěvníci galerie seznámit na pořádané trutnovské výstavě 
představující tvorbu Jiřího Koláře ze 60. a 70. let. 
 Dílo autora, jehož životu se nevyhýbaly těžké zkoušky a protivenství, si zaslouží obdiv 
zejména novým a objevným viděním, které se vymyká zažitým modelům. Mnohdy 
překvapivým spojením dává věci nahlédnout z jiných úhlů a odkrývá další významové vrstvy. 
Pohled Jiřího Koláře je rovněž často prosvícen specifickým smyslem pro humor. 
 Výstava prací jedné z nejoriginálnějších osobností české výtvarné tvorby 20. století se 
uskuteční díky výjimečné možnosti zapůjčit díla ze sbírky Nadace Jana a Medy Mládkových.“ 
(Výstava potrvá do 5.5.) 
 
Regenerace sídliště Zelená louka 
 
 V současné době (jaro 2006) připravuje město projekt regenerace panelového sídliště 
Zelená louka. Jde o lokalitu se 7 000 obyvateli, která bude vybavena novými dětskými hřišti, 
cyklotrasou, plochami pro relaxaci. Město i projektanty zajímají názory, připomínky a náměty 
občanů z výsledků připravené ankety. 
 „Chtěli jsme znát názor na spokojenost s bydlením a životem na sídlišti. Lidé se 
v názorech na vzhled a potřeby lokality dost odlišují. Když to shrneme, dělí se v podstatě  
na dva tábory. Jedni chtějí více zeleně, hřišť, dětských koutků a dalších možností pro relaxaci, 
druzí touží spíš po větším množství parkovišť,“ uvádí Jitka Ryšavá z odboru rozvoje a 
územního plánování města. (Podle Marka Hlízy z téhož odboru jde i o záležitost generační.) 
 Aktivní účast obyvatel na přípravě projektu je i podmínkou pro žádost o dotaci  
ze státního rozpočtu. „Je jasné, že budeme jednotlivé změny na Zelené louce muset řešit  
po etapách. Určitě nikdo nemůže čekat,, že vše bude tát okamžitě,“ říká Jitka Ryšavá. 
 Už nyní se jeví, že nejdříve bude řešen prostor mezi ulicí Pomněnkovou, ulicí 
Bratrství a železniční tratí. 
 „Lidem na sídlišti v brzké době záměry na zkulturnění Zelené louky veřejně 
představíme. Uspořádáme výstavu, kde si zájemci prohlédnou studii regenerace a seznámí se 
s výsledky ankety. Chceme tam umístit i určitý nástin budoucího Family centra,“ doplňuje 
Marek Hlíza. 
 
Trutnovský literární klub 
 
 Co bylo na pořadu jednání Trutnovského literárního klubu 30. března? Informace  
o připravovaných publikacích, vydaných TLK. Ty by měly tvořit ediční řadu  
pod uvažovaným názvem Litera Prima (symbolika prvotin, ale zároveň i kvality). 
 Sbírka básní Antonína Justa „Žena“ firmou Pratr. Předpokládaný počet výtisků 1 000 
Ks. Sbírka má 40 stran s 30 básněmi a 6 ilustracemi. Veřejnost s ní bude seznámena u 
příležitosti konání Autorského literárního večera v Koncertní síni B. Martinů. Po skončení 
četby (Dvorský, Just) autogramiáda. (Umělecký přednes sbírky Žena úspěšně už proběhl 
v Malých Svatoňovicích a v Červeném Kostelci, rodišti Ant. Justa. 
 Další připravovanou publikací je sborník povídek a básní z literární soutěže mladých 
autorů – Trutnovský drak. (Vydání bude kryto z dotací města Trutnova a z grantového 
programu KH kraje). 
 Informace o připravované knize povídek „Povídky ze šuplíku,“ mapující zajímavé 
etapy života jedince ve společnosti (konflikty s vládnoucí mocí i hodnotovými normami 
spoluobčanů v rozdílných společenských systémech). Kniha je podpořena grantem KÚ KH 
kraje. 



 Debatovalo se i o návrhu Jaroslava Hofmana o vytvoření sekce mladých autorů. 
Podpořen návrh spíše volné formy činnosti mladých autorů. 
 Ing. Horynová přišla s návrhem vytvořit místo pro schůzky mladých autorů – literární 
kavárnu. Možnost se rýsuje ve vinárně narcis. 
 Mgr. Dvorský informoval o zkušenostech z dílny tvůrčího psaní – výstava prací 
v Galerii Dračí ulička v Gymnáziu Trutnov (30.4.?) 
 Uzší spolupráci s Klubem bratří Čapků v Trutnově navrhla Ing. Horynová. Nabízí se 
pořad Dr. Řeháka a Mgr. Dvorského (úspěšně proběhl už ve Svatoňovicích). 
 Probírala se i příprava II. ročníku Literární soutěže mladých tvůrců Trutnovský drak 
(autorský rozsah soutěžních prací: 9 básní a 6 stran textu). Příspěvky do 31.8.. Vyhodnocení 
v předvečer státního svátku 27.10. 
 Jednorázový členský příspěvek LK byl schválen ve výši 100 Kč na osobu. Kriticky 
s jednalo o úrovni českého jazyka v novinách a v televizi. 
 
Dny evropského dědictví 2006 
 
 Návrh programu Dny evropského dědictví v září byl probrán na přípravné schůzce  
na městském úřadě již 30. března. 
 Po slavnostním zahájení projevem starosty se připravují tři akce na Krakonošově 
náměstí – Hasiči, 145. výročí největšího požáru města 1861, Jedenáct ohlédnutí (soutěžní 
otázky z historie Trutnova). Rekordy pro všechny (šest disciplin). Přístupno volně bude 11 
památných objektů s průvodcem. Propagaci zajistí 13 800 ks letáků s informacemi včetně 
mapky, informace o zpřístupněných památkách, pozvánky na slavnostní zahájení, výstava 
„Malá galerie osobností,“ informační panely. 
 
Noc s Andersenem (MK, ZŠ Komenského) 
 
 Na 31.3. připravila i letos Městská knihovna v Trutnově „Noc s Andersenem.“ Bohatý 
program je letos motivován výročími narození (1911) a úmrtí (1976) oblíbeného pohádkáře 
Václava Čtvrtka. 
 Účastníky této už tradiční akce, děti od sedmi do dvanácti let, čeká mj. vaření 
protistrašidlového čaje, vědomostní a zábavné soutěže. Program zahrnuje i lampionový 
průvod, společné čtení a kreslení na pohádkové motivy, zpívání s kytarou, volbu knihy, která 
nejvíc zaujala. 
 Podobnou akci  prožijí i žáci ZŠ Komenského v Trutnově. Zájem byl veliký – místo 
předpokládaných 40 účastníků jich přišlo 70. Účastní se i 9 pedagogů, bývalí žáci ZŠ i někteří 
deváťáci. I tady jer program bohatý – vyprávění zážitků, dětské divadélko, výroba maňásků, 
stezka odvahy hradem hrůzy, čtvrtkovské soutěže, pozorování měsíce, půlnoční guláš, Malá 
noční hudba, film. 
 
Veřejná zeleň 
 
 Správa zeleně města Trutnova informovala v březnových Radničních listech o akcích 
v rámci globální rekonstrukce, obnovy, zakládání a údržby zeleně v Trutnově. 
 Rozsáhlý je program Regenerace panelového sídliště a Regenerace dětských hřišť. 
 K aktivitám Správy zeleně patří spolupráce s projekčními firmami, otázka a řešení 
náhradních výsadeb za pokácené stromy, sadové úpravy. Připravených projektů v této oblasti 
je osm. 
 
 Útulek pro opuštěné a zatoulané psy nabízel koncem března zájemcům 18 psů. 



 
Jarní úklid ulic 
 
 Koncem března se už začalo s odstraňováním tun štěrků a posypů během letošní zimy. 
Provádějí to na veřejných prostranstvích Technické služby Trutnov. „Zatím drť uklízíme 
pouze v místech, kde už roztál sníh. Ručně se nakládá na auta a odváží se do areálu TS,“ 
informuje ředitel TS Lumír Labík. 
 Zima byla dlouhá a „klouzavá,“ použito bylo asi tisíc tun štěrku. Odstraněný štěrk 
poslouží k vybudování a úpravě cyklostezek, také jako podloží pro nové cesty. (Znovu  
pro zimní se však už použít nedá. Musel by se kompletně vyčistit a vysušit, což by bylo 
nákladné). 
 V polovině dubna by se mělo začít s mytím trutnovských chodníků. Tady je možný 
úklid automobilovým zametačem. O úklid svých prostranství se starají už i někteří majitelé 
domů. 
 
Rekonstrukce východního křídla nemocnice 
 
 Dlouhodobá modernizace areálu trutnovské Oblastní nemocnice bude letos pokračovat 
výstavbou za 13 milionů korun. Změnit se má východní křídlo nemocnice s diagnostickým, 
onkologickým a ortopedickým oddělením, ambulantní i lůžková část. Bude rekonstruována 
střecha, omítky, vybudován druhý bezbariérový výtah. Zejména střecha je tady v havarijním 
stavu. 
 Uvedená státní dotace 13 milionů předpokládá i spoluúčast – investovat několik set 
tisíc na dokumentaci, inženýrskou činnost, realizaci výběrového řízení. Opravy mají začít 
květen – červen. Probíhat budou za provozu. Skončit by měly v říjnu. Rekonstrukce je možná 
dotací zřizovatele, kterým je KH kraj. 
 
Matriční události v březnu 
 
 V březnu se v Trutnově narodilo 64 dětí, z toho bylo 27 trutnovských (14 chlapců a 13 
děvčat). Slavnosti vítání dětí do života proběhly 4.3., 11.3., 18.3. Do pamětní knihy města 
bylo zapsáno 47 dětí. 
 V březnu zemřelo v Trutnově 42 lidí, z toho 15 spoluobčanů (8 mužů a 7 žen). 
Manželství bylo uzavřeno 8. Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních 
jubileích 34 spoluobčanů s malým dárkem a kytičkou. 
 
Nezaměstnanost 
 
 K 31. březnu se ucházelo o práci v okrese 5 718 osob a míra nezaměstnanosti byla 
9,28 %. Ve správním obvodu Trutnova 3 249, ve Dvoře Králové 1 493, ve Vrchlabí 976. 
Z celkového uvedeného počtu bylo 3 494 dělníků a 1 000 občanů se ZPS, žen 2 860, mužů 
2 858. Nově se evidovalo 563 občanů. Do zaměstnání nastoupilo 444 osob, z evidence 
vyřazeno 171 uchazečů. Proti stejnému období roku 2005 byl počet evidovaných uchazečů 
vyšší o 111 a míra nezaměstnanosti vyšší o 0,2 %. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikace byla vyplácena celkem 1 979 
uchazečům o práci (34,6 % z jejich celkového počtu). Na podporách od počátku roku 
vyplaceno 23 561 000 Kč. 
 Počet hlášených volných míst 785, z toho pro dělnická povolání 542. Pro občany  
se zdravotním postižením jen 2. Na jedno volné pracovní místo připadalo 7,3 uchazeče  



o zaměstnání, v únoru 7,8. 
 Na veřejně prospěšných pracích umístěno 54 uchazečů o práci. S příspěvkem úřadu 
vzniklo 42 prac. míst. 
 V Trutnově samém připadalo na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel 1 550 
nezaměstnaných s mírou nezaměstnanosti 9,28 %. (Ve Dvoře Králové 859, ve Vrchlabí 435). 
 V březnu přišlo mezi nezaměstnané minimum lidí z trutnovské továrny Infineon, kde 
stále pokračuje pozvolné propouštění. 
  
 
 
  
 



Kulturní nabídka na duben 
 
Jaká byla kulturní nabídka Radničních listů na duben: 
1.4. S.P.S. Heebie Jeebies. Koncert. New End. 
2.4. Vynášení smrtky. Pořadatel DK. Zahájení v kině Vesmír. 

 

       
 
3.4. Akademie třetího věku. PhDr. Zd. Macek: Mnichov 1938. Pořádá ČČK a DK. 
5.4. Výtvarné dopoledne. Městská knihovna Trutnov. 
6.4. Krakonoš – Pán hor. Představení pro MŠ a 1.-5. tř. ZŠ. Pořádá DK. Kino Vesmír. 
6.4. Jarní vánek. Country club Bonanza. 
7.4. UDG Temperamento. Koncert. New End. 
8.4. O Pulcinelle. Loutkové divadlo Matiji Solceho. 

 

       
 
8.4. Fekete Seretlek. Hudební skupina ZUŠ. Divadýlko Trdýlko. 
12.4. Dopoledne s knížkou. Městská knihovna Trutnov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.4. Pašijové čtení podle Matouše s Velikonočními písněmi. Pořádá Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické. Koncertní síň B. Martinů. 

 

       
 
13.4. Wotroci s Jardou Fairaislem – Dědkem. Country club Bonanza. 
13.4. Večer swingových evergreenů. Účinkuje H Kvintet. Vinárna Pod hradem. 
14.4. Vypsaná fixa. 3Faces. Masterpiece. New End. 
15.4. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub dilatelistů Trutnov. 
15.4. Piškvorkový turnaj všech věkových kategorií. Pořadatel: Restaurant Dolce. 

 

       
 

15.4. Trautenberk Squaw a hosté. Hospoda Voletiny. 
19.4. Druhá kapitola. Divadelní předplatné. DK.- Národní dům. 
20.4. Báječné medvídkové odpoledne. MK Trutnov. 

 

       
 



20.4. Mňága a Žďorp. Národní dům – koncert bez židlí. 
20.4. Country band Bonanza. Country club Bonanza. 
21.4. Místo pro Tebe kousek od nebe. Literární večer. DK. Nár. dům – Pod střechou. 
21.4. Ježíš je cesta k životu. Ustavující shromáždění. Koncetní síň B. Martinů. (I 22.4.) 
21.4. Nejvyšší pravda je nejvyšší radostí. Přednáška Romana Lauše. Pořadatel: Buddhismus 
Diamantové cesty. Kulturní klub Nivy. 
22.4. Kasteláni: Country club Bonanza. 
22.4. Velký jarní country bál. Pořadatel: Star West Trutnov. Společ. sál HSM. 
23.4. Velikonoční pohádka: Pořádá DK. Kino Vesmír. 
24.4. Lety mimo. Koncert pro SŠ. DK. Společ. sál HSM. 
25.4. Žákovský koncert. Pořádá ZUŠ. Sál ZUŠ na Krakonošově náměstí. 
26.4. Čeština činaná. Pořad pro 6.-9. ř. ZŠ. DK. Kino Vesmír. 
27.4. V šachu. Zábavná talk show s Ivanem Vyskočilem a Anife Ismet-Vyskočilovou-Hassan. 
Pořádá DK. Národní dům. 
27.4. Znovunarození. Country club Bonanza. 
28.4. Tanec jako způsob komunikace. Pořádá Občanské sdružení Studio a ZUŠ. Taneční sál 
ZUŠ. 
28.4. Mezi nebem a zemí. Marie Zavřelová o alternativní medicině a detoxikaci organismu 
přírodní cestou. DK. Nár. dům-Pod střechou. 
29.4. Plyšový zajíc do lesa nepatří. Vystoupení Teatra plyšolino. ZUŠ. Trdýlko. 
29.4. Než faleš. Zpraku. Koncert v New Endu. 
30.4. Trvale udržitelný život. Přednáška RNDr. J. Kulicha. Farní sbor ČCE. 
30.4. Čarodějnice na Dvoračce. Akce pro děti, od 30.30 h kapela Meta. 
30.4. Čarodějnice. Pořádá DK, DDM, ZŠ R. Frimla. Areál ZŠ. 
 
Výstavy 
Do 1.4.STB Blues…tak jsme tu žili, hráli, zkoušeli a…Fotovýstava v rámci Jazzince. Kafírna 
Trutnov. 
Do 7.4. Turnovský mapový okruh. Výstava fotografií. Dk. Kino Vesmír. 
Do 18.4. Michal Plíhal-Překvapení.. Výstava keramiky. Galerie Lada. 
Do 23.4. Jarní motivy v umění. MPT. 
Do 30.4. Foto a slovo. Dvojvýstava Pavla Matysky a Jaroslava Dvorského. Galerie Dračí 
ulička. 
Do 5.5. Koláže Jiřího koláře v GMT. 
4.-6.4. Hody, hody, doprovody…Velikonoční výstava. DK. Národní dům. 

 

       
 
 
 



10.-25.4. Fotografie. Poznávání Nové Město n. M., DK. Kino Vesmír. 
20.4.-10.5. Lucie Staňková – Potkávání se na Hedvábné stezce a jiné. Výstava pbrazů a 
doplňků z hedvábí. Galerie Lada. 
24.4.-1.5. Auto-moto-truck-design. Pořádá Josef Hrazdíra. Stará radnice. 
 
Osnado – změny v MHD 

 

       
 
 Od 1. dubna platí nové tarifní podmínky MHD Trutnov. Jízdné za jednotlivou jízdu a 
dovozné za přepravu zavazadel je nepřestupné a je jednotné v denním i nočním provozu. 
V pracovní dny po 18. hodině, v sobotu, v neděli a o svátcích nástup povolen pouze předními 
dveřmi. I. tarifní pásmo – jízda na vzdálenost 5 zastávek od nástupní, II. tarifní pásmo – jízda 
na vzdálenost více jak 5 zastávek. 
 Od 1.4. platí v autobusech MHD Trutnov nový způsob odbavování cestujících pomocí 
dopravních karet (bezkontaktních čipových karet) při zachování stávajících cen tržního 
jízdného (jednotlivého i časového). Prodej časových kuponů na měsíc duben a druhé čtvrtletí 
roku 2006 je již pouze na dopravní karty. (Výdej dopravních karet již od poloviny března 
v informační kanceláři Osnado na náměstí Republiky a také na dočasném předprodejním 
místě v HSM (U Machače). Do 30. dubna platí zvýhodněná cena 100 Kč za výdej dopravní 
karty. K tomuto datu končí platnost  současných papírových jízdenek na jednotlivé jízdné, 
v průběhu dubna bude probíhat jen jejich doprodej a od 1.5. již nebude možné tyto jízdenky 
v autobusech MHD použít. Toto přechodné období smíšené platnosti platby za jednotlivé 
jízdné (pomocí končících papírových jízdenek i pomocí platby z elektronické peněženky  
na dopravní kartě) je z důvodu šetrného a bezproblémového přechodu cestujících na nový 
odbavovací systém. (Informace přímo v autobusech a letácích.) 
 Na čipové kartě bude při použití zaznamenáno jakou částkou nebo časový kupón si 
cestující navolil. Platby se pak při nástupu do autobusu z karty odečítají. Stačí přiložit čip ke 
čtecímu zařízení. Dobíjet se může karta na předprodejním místě nebo přímo v autobuse, a to 
až do čtyř tisíc korun. 
 Poslední možnost vyzkoušet si nanečisto novinku v autobusové dopravě v Trutnově 
mají lidé na pěší zóně Horská. Čipové karty mají zjednodušit a zrychlit odbavování 
cestujících. 
 
Stacionář v Náchodské ulici 
 
 Od 1.4. funguje ve Stacionáři pro zdravotně postižené a tělesně oslabené děti v nových 
prostorách v Náchodské ulici po bývalé MŠ vlastní kuchyň a jídelna. Firmě Stavebně 



dopravní Trutnov, s.r.o., se podařilo vytvořit z prádelny a sušárny pěkné stravovací prostředí. 
Náklady uhradilo město. 
 Možnost docházet sem na obědy mají zájemci z blízkosti Stacionáře včetně důchodců. 
Cena oběda je 45 Kč. 
 
Klub železničních modelářů (výstava v Rakousku) 
 
 Začátkem dubna odjeli z Trutnova na pozvání 1. österreichische Modellbahnclub 
města Attnung-Puchheim zástupci trutnovského KŽM na oblastní výstavu „Velká-malí 
železnice.“ Přijedou i zástupci dalších klubů. Trutnovští byli zastoupeni pěti modeláři s tzv. 
juniorským kolejištěm na ploše 2,5x2 m a jednou vitrinou pro vystavení modelů. Vystaveny 
tu budou i modely společnosti Viamont z trati Trutnov – Svoboda nad Úpou a modely ČD. 
(Pobyt zde od 31.3. do 3.4.). 
 Zajímavostí trutnovského kolejiště jsou modely vztahující se k historii Trutnova – 
Janská kaple, Gablenzův pomník, trať Trutnov – Svoboda. 
 Jako dárek si Trutnovští, které vedl dlouholetý pracovník KŽM Jiří Beran, si odvezli 
model moderní elektrické lokomotivy. 
 
Lékárny 
 
 O tři hodiny déle byly 1.4. otevřeny i v Trutnově lékárny, aby nahradily dobu,  
po kterou v lednu stávkovaly. 
 
Vynášení Smrtky 

 

       
 
 Vynášení Smrtky (2.4.) se stává i v Trutnově tradicí jako Vítání jara. Akce 
s doprovodným programem dětí v kině Vesmír vyvrcholila vhozením Smrtky do Úpy  
u zimních lázní. 
 
Salon Královských věnných měst v Jaroměři 
 
 Salonu Královských věnných měst se 2.4. za Trutnov zúčastnil malíř Jaromír 
Komínek. Vernisáž proběhla v Jaroměři – trutnovskou radnici zastupoval místostarosta  
Mgr. Hendrych. 
 
 



ČSŽ 
 
 Absolventky motivačního kurzu – bylo jich 29 – převzaly v sídle ČSŽ v Pražské ulici 
osvědčení o jeho úspěšném ukončení. 
 
Klub zdraví 
 
 Další akcí trutnovského Klubu zdraví proběhla 3.4. na téma: Rýže, jak ji neznáme 
v budově CASD v ulici M. Majerové. 
 
Miss Academia 
 
 Královna českých věnných měst z roku 2001 Jana Baťková z Trutnova se umístila 
v soutěži Miss Academia ve Zlíně na 2. místě. 
 
Jaroslav Hofman – Kulturní cena 
 
 Kulturní cenu města Trutnova za rok 2005 dostane Jaroslav Hofman, autor zdařilých 
životopisných knih o léčitelích, nakladatel, zakladatel a v současnosti čestný předseda 
Literárního klubu Trutnov, kterému je 72 let. Vybrala ho kulturní komise města ze sedmi 
navržených kandidátů a schválili zastupitelé města při své schůzi 3. dubna. 
 „Zasloužil se mj. o založení literárního klubu, v počátcích byl jeho předsedou a byl 
motorem začínajícího dění. Byl u zrodu první literární soutěže pro mladé, nabádal k založení 
literárního klubu mladých,“ uvedla místostarostka Hana Horynová. V hlasování se dostal  
do popředí např. před hudebníkem a pořadatelem Jazzince Tomášem Katschnerem a trojicí 
organizátorů hudebního Open Air Music Festivalu Langhammerem, Bučilem a Krčmářem. 
 Hofman proslul i organizováním osvětových přednášek, přepracováním a vydáním 
celého díla Břetislava Kafky. V Trutnově založil knihovnu rozvoje ducha a zasloužil se  
o novodobou tradici autorských autogramiád. 
 Spisovatel Hofman, jak uvádí šéfredaktor Krkonošských novin Pavel Cajthaml, je  
od roku 1991 teprve druhým píšícím autorem s touto cenou. Zařadil se tak po bok historika 
Antonína Justa. Dalších sedm ocenění posbírali malíři, kreslíři a fotografové a čtyři mají 
hudebníci. 
 Dosavadní držitelé Kulturní ceny města Trutnova jsou: 1991 Antonín Just, 1992 
Chorea Corcontica, 1993 Musica Antiqua,, 1994 Dana Holá, 1995 Jan Haas, 1996 
Krakonoška, 1997 Jiří Havel a Milan Kout, 1998 Milan Lipovský, 1999 Klub vojenské 
historie, 2000 Miloš Trýzna,, Star West, 2001 Miloslav Lhotský, 2002 Karel Hybner, 2003 
cena neudělena, 2004 Jiří Jahoda, 2005 Jaroslav Hofman. 
 
Čestné uznání M. Šafaříkovi 
 
 Mezi navrženými kandidáty na Kulturní cenu byl také předseda trutnovského Klubu 
seniorů Miroslav Šafařík. Protože se však komise shodla, že jeho aktivity nepatří do kultury, 
nabídlo vedení města mimořádné řešení. „Jeho mnohaletá činnost, při které do Trutnova 
pozval řadu významných hostů, by měla být oceněna pamětním listem, čestným uznáním a 
menší finanční odměnou. Předání dostane slavnostní ráz a uskuteční se ve Staré radnici,“ 
uvedl trutnovský starosta Ivan Adamec. 
 Šafařík proslul především jako organizátor a jedinečný moderátor veřejných besed 
s politiky, umělci a významnými osobnostmi. 



 
Hotel Bohemia 
 
 Na prodej hotelu Bohemia se dosud nenašel vhodný zájemce. Proto zastupitelé  
ze dvou zájemců na své schůzi 3.4. nevybrali ani jednoho – ani Oldřicha Vosyku ani Pavla 
Novotného. Vosáka se zdál nesolventní – nabízel deset milionů. „Bohemia není hotelem  
pro někoho, kdo si na něj chce brát úvěr. Je to spíše pro někoho, kdo peníze má, chce si je  
do hotelu uložit a dál ho rozvíjet,“ řekl k tomu člen zastupitelstva Karel Rada. 
 Starosta Trutnova je také přesvědčen, že město udělalo správný krok, když trpělivě 
čeká na spolehlivého zájemce. Hotel se město snaží prodat od března 2004 a požaduje za něj 
minimálně deset milionů korun. 
 
Regenerace dětských hřišť 
 
 Program Regenerace dětských hřišť je v Trutnově aktuální v letošním roce. Jde 
především o zkvalitnění těchto ploch – prakticky dosud žádné z nich nevyhovuje standardům 
EU. Bude se to provádět postupně – není to rozhodně levná záležitost. Proto odbor rozvoje 
města provádí přesnou lokalizaci všech takových hřišť v Trutnově a jejich stav. Pokud jde o 
pořadí úprav, bere se v úvahu jejich využitelnost, návštěvnost  dětí, význam v rámci celého 
obytného bloku, zóny, části, o jakési centrální prostory. 
 Po vyhodnocení situace budou následovat opatření: 1) rekonstrukce hřišť 
s maximálním vybavením těchto ploch pro děti všech věkových kategorií, 2) přestavba hřišť 
na oddychové plochy k relaxaci a odpočinku, bez certifikovaných herních sestav, pískovišť a 
prvků, 3) likvidace některých. 
 V každé městské části by mělo fungovat jedno velké multifunkční hřiště 
s maximálním vybavením pro všechny věkové kategorie dětí. 
 Program letošního roku začíná komplexní úpravou na Kryblici a sídlišti Stadion II. 
Dílčí úpravy a výměny herních prvků proběhnou na České čtvrti, Šestidomí, ve Voletinách, 
Libči a Stříteži. Pro sídliště Zelená louka se plánují až v roce 2007. (Koncepci zeleně má na 
starosti na ORM Ing. Jitka Ryšavá.) 
 
Výstava v ND „Hody, hody, doprovody“ 

 

       
 
 Ve dnech 4.-6. dubna zaujaly návštěvníky Národního domu vystavené práce dětí  
u příležitosti letošních Velikonoc. Výstava uvedená pozváním „Hody, hody, doprovody,“ je 
doplněna předváděním řemeslných technik při zdobení kraslic, perníčků, pletení pomlázek, 
paličkování krajky s výrobků z proutí (velikonoční hnízda). 



 
 Kvůli dluhům ze energie se musely 5.4. stěhovat romské rodiny z ubytovny Horal (4 
rodiny). Celkem 7 rodin (3 se dohodly s příbuznými a sociálním odborem MěÚ) dlužilo více 
než 70 000 Kč. 
 
Nejlepší sportovci (TJ Loko) 

 

       
 

      
 
 Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců, trenérů, cvičitelů a funkcionářů připravila 
6. dubna v hotelu Patria Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov. Této už tradiční akce se 
zúčastnili zástupci města, sponzorů a dalších hostů. Hodnotili se ti nejlepší z mládeže do 15 
let, z dorostu a dospělých, sportovních kolektivů, z řad trenérů a cvičitelů. (Podrobnosti  
v 11. kapitole kroniky.) 
 
Adra (povodně) 
 
 I letos probíhala 6.4. v ulicích Trutnova veřejná sbírka na pomoc obětem povodní. 
Pořádala ji humanitární organizace Adra. 
 
Malá vodní elektrárna na Úpě 
 
 Od počátku dubna je v provozu malá vodní elektrárna Zelená louka na Úpě v H. St. 
Městě. Začíná její roční zkušební provoz. Je zkolaudována a jede na plný výkon, informuje 
Libor Kotek, jednatel investora, trutnovské společnosti Malá vodní elektrárna Šestidomí. 
V blízkosti jezu u ZŠ Mládežnická je část vody Úpy odvedena k náhonu elektrárny. O dvacet 
metrů níže se vrací zpět do koryta Úpy. Elektrický výkon z této elektrárny se převádí  
do veřejné sítě přes trafostanici. 



 „Roční výroba elektrárny pokryje zhruba průměrnou spotřebu patnácti set obyvatel. 
Průtok vody turbinou lze regulovat. Přínos nového vodního díla ve srovnání s původním 
stavem je v tom, že vzdouvací zařízení je tvořeno dvěma sklopnými automatickými klapkami, 
které e při případném zvýšení průtoku (povodní) automaticky částečně nebo zcela sklopí, a to 
i v případě výpadku elektřiny,“ uvádí druhý jednatel elektrárny Petr Roček. 
 
Den zdraví 
 
 Den zdraví, 8. duben, připomněli studenti SZŠ humornými scénkami na různá témata, 
např. prevence nakažlivých chorob. 
 
Siemens 
 
 Pro rozvíjející se továrnu Siemens získal Trutnov potřebné pozemky. „Ukázalo se, že 
byly historickým majetkem města,“ vysvětlil trutnovský starosta Adamec úspěšné 
dojednávání s Pozemkovým fondem. 
 Zastupitelé města už před časem rozhodli, že prodají firmě Infineon Technologies 
v průmyslové zóně ve Volanovské další pozemky pro její rozvoj. A to i přesto, že už bylo 
rozhodnuto, že Infineon v Trutnově sice končí s výrobou optických vláken. Její továrnu i 
s rozšířenými potřebnými prostory převezme výrobu automobilových součástek Siemens. 
 
 Dvaadvacetiletá absolventka trutnovského gymnázia, královna českých věnných měst 
z roku 2001, která dnes studuje v Pardubicích, byla zvolena začátkem dubna ve Zlíně druhou 
nejhezčí dívkou desátého ročníku soutěže vysokých škol. Jana Baťková prošla úspěšně  
při vědomostním testu, který byl jednou z disciplin soutěže. 
 
 Do trutnovského rozpočtu plynou od provozovatelů výherních a hracích automatů 
poměrně značné částky peněz – za loňský rok to v Trutnově bylo 2 390 520 Kč. (Má o ovšem 
i své stíny – mnohé hráče propadlí této vášni.) 
 
Parkování na Kryblici 
 
 Město musí s úpravou kryblických komunikací řešit i problémy s parkováním v této 
oblasti. Radnice chce aspoň částečně řešit tuto situaci novou odstavnou plochou v místech, 
kde se uvažovalo dříve se stavbou parkového domu. „Úbytek prostoru pro auta obyvatel se 
budeme snažit řešit vybudováním parkovací plochy naproti domu čp. 364 a 365. Vzniknout 
tak může místo pro dvacet až třicet aut,“ uvádí místostarostka Hana Horynová. 
 K poklesu parkovacích míst na Kryblici došlo při rekonstrukci silnic a chodníků uvnitř 
sídliště. Podle předpisů dosavadní příčná a rovná tání odpadla a nově převažují podélná. 
 Dodnes dělá starosti skutečnost, že rozsáhlé sídliště z padesátých a osmdesátých let 
minulého století na parkoviště velmi málo pamatovalo. Dnes už činí nárůst počtu aut 
trojnásobek. Realizací uvedeného záměru se uleví prostoru za obchody a restaurací, kde  
od rekonstrukce Kryblické ulice stojí auta nejen na krajích, ale i uprostřed ve dvou řadách. 
 Vznikem parkoviště se zlepší provozní podmínky zásobování samoobsluhy, řeznictví, 
zeleniny a dalších zařízení. 
 
 
 
 



Matija Solce (ze Slovinska) 
 

       
 
 Divadélko Trdýlko hostilo 8.4. loutkoherce Matija Solce, slovinského studenta pražské 
DAMU, kategorie loutkaření. Hudebník, dramatik a režisér v jedné osobě. Sám vymýšlí 
inscenace, sám režíruje a hraje, je i tvůrcem maňáskových loutek. Hudebně ho doprovází 
skupina Fekete Seretlek. 
 
 Malou senzací Trutnova byla 10.4. odpoledne šestice uteklých krav v prostoru 
parkoviště U Studny a Koncertní síně B. Martinů. 
 
 Bazar jarního a letního dětského oblečení a potřeb uspořádalo i letos ve dnech 10.-13. 
dubna Mateřské centrum Karolinka. 
 
Využití Koncertní síně B. Martinů (evangelická církev) 
 
 O využívání Koncertní síně B. Martinů se začátkem dubna dohodla s městem 
Českobratrská církev evangelická. Za symbolický pronájem padesát korun ročně se bude  
o objekt starat, pořádat v něm bohoslužby a obřady. Chce i trochu změnit interiér, přizpůsobit 
ho církevním potřebám (sochy). V podlaze bude, jak je v evangelických kostelích zvykem, 
nově instalováno topení, zvýšit se má kapacita míst k sezení, malebně zvýraznit klenba, 
upravit osvětlení. Církev chce zakoupit i třináctirejstříkové varhany. 
 „Budova byla (uvádí farář Tomáš Molnár) odjakživa evangelickým kostelem, který 
postavili luteráni v roce 1900 za církevní peníze. Za války byl majetek zkonfiskován a od té 
doby se už církvi nevrátil. Ke kostelu máme citový vztah. I když nám město objekt  
pro bohoslužby půjčuje, myslím, že chystaný nájemní vztah bude pro obě strany výhodný.“ 
 Evangelíci městu uhradí pouze deset procent nákladů na energie. „Změny (řekl 
trutnovský starosta) vnímáme jako pozitivní. Myslím, že bude jen dobře, když se využití 
budovy rozšíří. Zachování dosavadních kulturních pořadů (Trutnovský podzim a další) je 
smluvně ošetřeno.“ Město také bude zvažovat a hledat jinou možnost umístění soch mistra 
Olbrama Zoubka, které vévodí pódiu. 
 
Poslanec Jaroslav Krákora (ČSSD) v ONT 
 
 Předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PS Jaroslav Krákora navštívil 
11.4. trutnovskou nemocnici a setkal se se zástupci  Lékařského odborového klubu. Poslanec 
je spoluautorem zákona o neziskových organizacích. Debatovalo se i o lékové politice, o 
reformě zdravotnictví. 



 Po nemocnici provázel Jaroslava Krákoru ředitel ONT Martin Limburský. „Jako 
pediatr jsem si se zájmem prohlédl dětské oddělení, které je na velice dobré úrovni. Tyto 
návštěvy mají za úkol seznámit se se stavem zdravotnických zařízení v jednotlivých 
regionech,“ uvedl Jaroslav Krákora. 
 
Městská knihovna 
 
 Jednou za šest týdnů v rámci akce „Dopoledne s knížkou“ mají v Městské knihovně 
maminky na mateřské dovolené pobývat s dětmi do tří let na jejím dětském oddělení. Zatím 
toto využívá jen osm z nich. 
 
Maturitní písemky 
 
 Duben je pro střední školy většinou měsícem maturitních písemek. Zatím co studenti 
SLŠ dávají v možnostech výběru přednost přírodě, na gymnáziu si čtyřicet procent studentů 
zvolilo úvahu či fejeton Wow reality show. Literární témata je moc nelákala. 
 
Městská policie Trutnov (v regionu) 
 
 I v roce 2006 pokračuje smlouva Hostinného s Trutnovem o činnosti městské policie 
na svém území. 
 Městská policie z Trutnova se osvědčuje i v Hostinném – v dopravě i ve veřejném 
pořádku (noční klid, zábor veřejných ploch, udržování pořádku chovatelů psů). 
 Strážníci z Trutnova začali fungovat v hostinném v roce 2005 – službu zajišťují dva. 
V rozpočtu je na ně vyčleněno 630 tisíc korun. Podobnou výpůjčku trutnovských městských  
strážníků má šest obcí a měst v regionu. Tato forma spolupráce je pro ně výhodnější. 
 
Českobratrská církev evangelická  
 
 Českobratrská církev evangelická v Trutnově má zpracovaný projekt, jak naplnit 
dětem volný čas, poskytovat sociální a poradenské služby rodičům, doučovat žáky, vytvořit 
nealkoholický hudební klub pro mládež a pomáhat i při integraci romské menšiny ve městě  
do společnosti. 
 „Máme v úmyslu založit komunitní centrum pro Romy. V současné době hledáme 
spolupracovníky, kteří by se chtěli na přípravě projektu podílet,“ uvádí farář Molnár. Do 
projektu se má zapojit alespoň deset dobrovolníků. Program má podporu EU. 
 
Pekaři před Velikonocemi 
 
 Blíží se Velikonoce a pekárny mají napilno – tradiční beránci, jidáši, mazance musí  
ve velkém množství uspokojit poptávku. Nárůst zájmu o velikonoční výrobky je 
několikanásobný. 
 Sortiment většiny pekáren je tradiční, i když některá pekařství nabízejí i své speciality. 
Menší zájem je v tomto období o jemné pečivo, koblihy a koláče. 
 
Klub seniorů 13.4. 
 
 Tradiční středeční schůzka trutnovského Klubu seniorů měla 13.4. mimo jiné besedu 
s lyžařkou Evou Nývltovou, která se zúčastnila zimních olympijských her v Turině. 



 
Večer se starostou 14.4. 
 
 Na Večer se starostou 14.4. pozval trutnovské občany do kavárny Green Cafe 
(Jihoslovanská ulice) Mgr. Ivan Adamec, aby zodpověděl na ty nejrůznější dotazy. 
 Zúčastnil se i šéfredaktor Krkonošských novin Pavel Cajthaml. 
 Přibližně do pěti let by se měl obraz Trutnova výrazně změnit obohacen o moderní 
stavbu více účelového kulturního zařízení, obecně označovaného jako divadlo. 
 „Projektová dokumentace pro stavební povolení bude trvat přibližně dvanáct měsíců, 
samotná stavba asi dva roky, takže optimistická varianta je dokončení v roce 2009, ale 
reálnější o rok později. 
 Víme, jak má divadlo vypadat zvenčí, ale stále se ještě nemůžeme domluvit, co vše 
bude uvnitř. Ještě o tom chceme diskutovat a pokusíme se najít konsensus.“ 
 Divadlo nebude pro město žádnou levnou záležitostí, většinu nákladů bude muset 
hradit. „Náklady odhaduji mezi třemi až čtyřmi sty miliony korun. Jenom třicet milionů vydá 
při přípravách stavby, a ještě nebude ani kopnuto do země. Unie výrazně kulturu nepodporuje, 
stát nám může přispět desítkami milionů korun, kraj či podnikatelé řádově miliony korun,“ 
uvedl mj. starosta. 
 Trutnov příštích letech sníží díky dobrému hospodaření dluhovou službu na nulu, 
takže stavba divadla by neměla být po finanční stránce ekonomicky neúnosnou. 
 
 Starosta při besedě s občany zodpověděl i řadu dalších dotazů. „Domov důchodců  měl 
stavět současně s pečovatelským domem, ale stát zatím neposkytl veřejně slíbenou dotaci. 
Bez ní stavba nezačneš. V případě gymnázia se snažíme tlačit na pořizovatele školy, tedy  
na Královéhradecký kraj, aby uvolnil peníze na jeho rekonstrukci. A oprava kina bude 
součástí určité koncepce, kterou v oblasti trutnovské kultury řešíme.“ 
 Beseda se stáčela i k dalším oblastem života. Týkalo se to např. odbavovací haly na 
trutnovském autobusovém nádraží (počítá se s ní v příštím roce), o rekonstrukci vlakového 
nádraží (začne na podzim), o rozšíření průmyslových zón, o dálnici, která by se m měla 
směřovat od Hradce Králové. „Došlo k paradoxní situaci. Když měl stát peníze, nebyla  
pro dálnici politická vůle. Teď je to obráceně. Politická vůle by tu byla, nejsou však peníze. 
 Po volbách (uvedl starosta) znovu spustíme aktivity pro prosazení dálnice až 
k hranicím s Polskem. Městu by pomohlo, dálnice slibuje určitý ekonomický boom.“ 
 Pokud jde o účast občanů na besedě, byla větší než minule – sál byl zaplněný 
z poloviny. „Potřebujeme mít ve vedení města zpětnou vazbu, vědět, jak lidé vnímají některé 
problémy. Často se třeba stává, že lidé vidí situaci pouze ze svého pohledu. Někteří si zase 
přesně neuvědomují, co přesně dělá starosta a co úředníci. Město je totiž právní subjekt 
s volenými zástupci. Starostovi mohou všichni nadávat, on sám z právního hlediska může jen 
velmi málo,“ uvádí Mgr. Adamec. 
 
Vlastivědný kroužek Krkonoš a Podkrkonoší  
 
 Ustavující členská schůze nově založeného Vlastivědného kroužku Krkonoš a 
Podkrkonoší proběhla v Muzeu Podkrkonoší Trutnov 14. dubna, Zúčastnili se jí zástupci 
Archivu Národní galerie v Praze, MPT, Státního okresního archivu v Trutnově i dalších 
institucí. Prvním starostou byl zvolen Mgr. Ondřej Vašata. 
 Cílem kroužku je věnovat se na patřičné úrovni historii, dějinám umění a národopisu 
našeho regionu. Členové budou přispívat do odborných periodik  i populárně naučných 
periodik na regionální a celorepublikové úrovni, pořádat přednášky, exkurze spjaté 



s historickou vlastivědou regionu. Po získání potřebných finančních prostředků pak vydávání 
historické vlastivědy jednotlivých obcí. 
 Vlastivědný kroužek má předpoklady k tomu, aby přiblížil širší veřejnosti historii 
našeho regionu. 
 
Myslivecká výstava trofejí 
 
 Ve SLŠ proběhla v polovině dubna výstava trofejí ulovené zvěře členy pětašedesáti 
honiteb Okresního mysliveckého spolku a dalších honiteb Krkonošského národního parku. 
Jde o tisíc trofejí. 
 „Zlaté trofeje dokazují vzestupnou úroveň chovatelských úspěchů,“ zdůraznil předseda 
spolku Jaroslav Čechura při otevření expozice. 
 
Klub seniorů 18.4. 

 

       
    
 Na schůzi KS 18.4. byl pozván poslanec Evropského parlamentu a bývalý televizní 
magnát Vladimír Železný. Jeho působení přineslo do české politiky svérázný styl, jak si to 
přenesl z působení v televizi. Je znám i z negativního počínání . podvodné aféry. 
 
Rekonstrukce ulic na Kryblici 
 
 Po 18. dubnu zahájila společnost Geosan Dopravní stavby, Zásmuky práce na 4. a 5. 
etapě akce „Rekonstrukce ulic Svažitá, Kryblická a U Pramene“ – po zimním přerušení prací. 
 Realizace díla si vyžádá dopravní opatření, omezení dopravy. Úsek komunikace  
od křižovatky ulic Kryblická, Mánesova, U Pramene po křižovatku ulic M. Gorkého, 
Bohuslavická bude pro provoz uzavřen včetně parkování. Průjezd bude později omezen  
po panelovém provizoriu. 
 Dojde i ke změně trasy a přemístění zastávky MHD. S dokončením se počítá v tomto 
roce. 
 
 Velikonoční vyjížďkou 19.4. od benzinky ve Rtyni by měla být otevřena sezóna 
motorkářů v regionu. Tradiční Pekelná motopárty v Pekle u Trutnova se připravuje na 
červenec. 
 
 
 
 



Den země 
 

       
 
 Den Země si i letos připomínají především ekologické instituce, ochránci přírody, 
školy a Krkonošský národní park. 
 Mezi nejrůznější akce patří trutnovský Den v lese 22.47. Na Gablenzi se účastníci 
seznámí s pěstební činností, bojem proti škůdcům, děti budou poznávat stromy a jejich plody. 
 Z dalších akcí si připomeňme tradiční úklid Úpy, promítání filmů s ekologickou 
tématikou na školách (v SLŠ na 400 diváků). Dále Putování zelenou planetou z Dvoračky. 
 
„Druhá kapitola“ (divadelní předplatné) 
 
 Divadlo na předplatné připravil Dům kultury na 19.4. v Národním domě. Představení 
se známými herci Davidem Prachařem, Davidem Matáskem, Valerií Zawadskou a Martinou 
Hudečkovou „Druhá kapitola“ je konverzační komedií, která dovede s nadsázkou, humorem a 
lehkostí hovořit i v nejbolestivějších momentech lidské existence. 
 
Výstava Lucie Staňkové (Galerie Lada) 
 
 Vernisáží 19.4. byla v Galerii Lada zahájena výstava malířské tvorby Lucie Staňkové 
„Potkávání se na hedvábné stezce a jiné…“ 
 Autorka se věnuje především malbě a tkaní. Její klasicky tkané tapiserie a gobelíny se 
vyznačují tématickou i výrazovou monumentálností, stejně jako její obrazy, kde se více 
soustředí na světlo, prostor, objekt a vztahy mezi nimi. 
 Při tvorbě obrazů kombinuje originální techniky malby na hedvábí s akrylovými 
barvami, na plátnech na desce nejčastěji maluje akrylovými barvami, ale používá také 
kombinaci temper s oleji. 
 Zajímavé jsou její série originálních omalovaných hedvábných kravat. 
 
Projevy vandalismu 
 
 Přes určité zlepšení ani v Trutnově vandalismus stále nevymizel. Dokládají to 
v poslední době poškozené autobusové zastávky, vyvrácené dopravní značky, značení cest. 
Bývá tomu na místech v blízkosti zábavních a hostinských podniků. „Rozbitá byla třeba skla 
zastávek autobusů v Poříčí, vyvrácené dopravní značky u Autostylu, značení pro pěší a 
cyklisty v Horním Starém Městě, u mostu ke Dvoračce. 
 Městská policie se snaží o udržení veřejného pořádku zesílenými hlídkami, rozšířením 
kamerového systému o novou kameru na vrchu Šibeník u Gablenzova památníku. Tady byl 



několikrát poškozen dřevěný srub pro občerstvení návštěvníků, rozvito bylo také osvětlení 
památníku. 
 
Komorní večer v Národním domě – Pod střechou 
 
 Čtvrtý komorní večer z volného cyklu Setkání s uměleckým slovem v Národním domě 
– Pod střechou se uskutečnil 21.4. 
 „Další autorkou v chystané sérii pozoruhodných studentských děl je shodou křestních 
jmen také slečna Barbora. O Vaši naslouchavou přízeň se tentokrát bude ucházet 
královédvorská studentka Barbora Čiháková s Posledním drakem. Pokud jste našli čtenářské 
zalíbení už v jejím Skutečném přání (malý předvánoční dárek na závěr Vánočního autorského 
čtení), pak si rozhodně nenechte ujít ani novou povídku, která získala cenu poroty jako 
nejtalentovanější autorský počin v literární soutěži Trutnovský drak 2005,“ uvádí k pořadu 
Jaroslav Dvorský (umělecký přednes). Hudební spolupráci zajistil Daniel Váša. 
 

       
 
 Ve dnech 21. a 22. dubna proběhla v KS B. Martinů dvě nezvyklá uzdravující 
shromáždění. Jejich pořadatelem byla mezinárodní křesťanská misijní organizace World 
Onbreach, kterou vede Martin Njamba ze Zambie. Spolupořadatelem těchto akcí byla 
Apoštolská církev Trutnov. 
 
Měření rychlosti aut 
 
 Výsledky měření rychlosti v druhé polovině dubna, které provádějí městští strážníci 
pomocí laserového radaru s digitálním fotoaparátem jsou varovné. Dvě auta ze tří překračují 
povolenou rychlost. V průběhu jednoho týdne zaznamenala MP přes osmdesát takových 
případů (o 20 až 30 km). 
 Městská policie se zaměřuje především na taková místa, kde může zvlášť docházet  
ke kontaktu chodců s auty – u škol, přechody pro chodce. 
 Měření městských strážníků doplňuje soukromá firma VP Invest a Policie ČR. Jak 
uvedl policejní ředitel Ivan Bílek, byla při dvou dopravně bezpečnostních akcích v okrese 
zjištěna řada aut nezpůsobilých k provozu na pozemních komunikacích. Jsou to hlavně tzv. 
sváteční jezdci, kteří až teď po zimě vyjeli. 
 
 
 
 
 



Ministr vnitra u trutnovských hasičů 
 
 Ministr vnitra František Bublan v rámci své návštěvy krkonošských hraničních 
přechodů se setkal 22.4. také s trutnovskými hasiči. „Nejsou už vnímáni pouze jako požárníci, 
ale jako jedna z důležitých složek záchranného integrovaného systému. Jejich pomoc  
při povodních jim zvedla prestiž.“ Ministra provázel poslanec Robin Bönisch. 
 
Dvanáct odvážných – Jarmila Davídková 
 
 Dokument o trutnovské podnikatelce Jarmile Davídkové vysílala 23.4. televize Prima. 
Její firma (výroba hotelového a bytového textilu) působí na českém i mezinárodním trhu  
od roku 1993. Zaměstnává dvacet švadlen. Právem byla zařazena do dokumentu Dvanáct 
odvážných – životní příběhy odvážných a originálních českých podnikatelů. 
 
Pomoc hluchoslepým 
 
 Na pomoc hluchoslepým při charitativní akci Červenobílé dny vyrazily  
do trutnovských ulic 23.4. studentky SZŠ. Prodejem pohlednic se podařilo pro tyto postižené 
získat přes 12 tisíc korun. 
 
Přípravy festivalu Open Air Music 
 
 Letošní Trutnovský hudební festival (Open Air Music) v srpnu připravuje od jara nový 
tým pořadatelů. „Já i festival jsme potřebovali lehčí životní změnu. Byli jsme poslední dobou 
na sebe až moc zvyklí,“ uvádí dosavadní šéf pořadatelského týmu Radek Langhammer.  
Po mnoho let s ním spolupracovali Tomáš Bučil, Vladimír Jůzl, Dan Krčmář. 
 Po několika letech je v čele festivalového výboru jako zakladatel Martin Věchem.  
U něho se v roce 1987 konal 1. ročník tohoto festivalu. Věchem vytvořil nový organizační 
tým. K nějakým podstatným změnám by při letošní přehlídce nemělo ale dojít. „Příchod 
nových lidí se určitě do jeho Ducha promítne a k nějakým změnám dojde. Přicházejí nové 
myšlenky a věci. I díky tomu festival nestagnuje, neustále se proměňuje. Je to živý 
organismus. Každé nové složení vnese do festivalu nový rozměr a energii, což ho zase posune 
někam dál. 
 „Nebudeme soutěžit o to, kdo přinese na festival větší, známější a dražší kapelu, jak 
tomu bohužel na mnoha jiných místech v našich krajích je. Chceme vytvořit dobré zázemí  
pro lidi tak, aby se toto poutní místo stalo důstojným mejdanem pod horama a oslavou léta a 
prázdnin a neformálních setkání,“ uvádí Věchem. 
 Noví pořadatelé nehodlají výrazně měnit hudební žánr festivalu. Big beat a alternativní 
Styly zůstanou hlavním lákadlem. 
 
Ceny benzinu a nafty 
 
 Řidiči budou muset na provoz svých aut vynaložit více. Cena za litr Naturalu 95 
přestoupila někde 30 Kč stejně jako cena nafty. Jak je tomu v Krkonoších a v Podkrkonoší 
zjišťovali u 22 čerpacích stanic redaktoři Krkonošských novin. Např. v Žacléři byl litr  
za 29,70 Kč, v Pilníkově 29,90 Kč, stejně v Peci a ve Rtyni. Trutnovské firmy Robin Oil a 
Aral prodávaly Natural 95 za 30,90 Kč. Za naftu platili řidiči v Aralu 30,50 Kč. 
 
 



Přijímací zkoušky na SŠ 
 
 Duben je i měsícem přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy. Na čtyřleté 
studium v trutnovském gymnáziu se hlásilo 75 dětí (bralo se 60), stejný počet míst byl i 
v osmiletém studiu. „Přijímací řízení chceme ukončit bez druhého kola, pokud bude 
dostatečná kvalita uchazečů. To ale ukáže až vyhodnocení testů,“ uvedl ředitel gymnázia Petr 
Skokan. 
 Střední lesnická škola ponechala do druhého kola přijímacího řízení dvě volná místa. 
„Letos se nám hlásil rekordní počet děvčat. Osm, o dvě víc než minulý rok,“ řekl zástupce 
ředitele Petr Kejklíček. 
 
„Mezi nebem a zemí“ 

 

       
 
 Přednáška s besedou Marty Zavřelové v Národním domě – Pod střechou se 
uskutečnila 29. dubna a sice O alternativní medicině a detoxikaci organismu přírodní cestou. 
Vstupné 45 Kč. Marta Zavřelová se zabývá alternativní medicinou již 20 let. 
 
Modely designérů ve Staré radnici 

 

       
 
 Koncem dubna byla v přízemí Staré radnice otevřena zajímavá výstava Auto Moto 
Truck design Josefa Hrazdíry. Je tu soustředěno bezpočet modelů aut a motocyklů  
od profesionálních návrhářů, amatérských designérů a studentů uměleckých škol. 
 „Přestože už byla vyrobena řada aut, stále se objevuje v designu něco nového. Vždy se 
dá vymyslet něco nového a modernějšího. Ten vývoj postupuje dopředu,“ uvádí organizátor 
výstavy Hrazdíra. 



 K nejzajímavějším exponátům patří studie nového škodováckého roomsteru. Karosérie 
sportovního vozu je na pravé straně koncipovaná odlišně než na levé, což je u modelů 
neobvyklé. „Proto jsem auto vystavil před velké zrcadlo, aby návštěvníci mohli posoudit 
rozdílný vzhled. Strávil jsem nad jeho tvorbou hodně času, ale nedokážu odhadnout, kolik 
hodin to bylo. 
 Stejně jako v minulých letech převažují na výstavě futuristické modely – jsou to 
většinou studentské práce.  Zajímavý je i model třináctiletého autora. 
 
Cizí školáci ve Staré radnici 
 
 Školáky z Rumunska, Estonska, Itálie a Turecka přijal 26. dubna ve Staré radnici 
starosta Trutnova. V rámci projektu Sokrates je pozvala ZŠ Mládežnická. Účastníci společně 
diskutovali s trutnovskými přáteli na téma „Historická osobnost usilující o mír a její přínos 
dnešku.“ Jde o tříletý projekt. Začal loni návštěvou trutnovských žáků v Rumunsku. Češi si ve 
výběru takových osobností určili Jana Ámose Komenského. 
 Pobyt cizích školáků byl samozřejmě spojen i s výlety a prohlídkou školy. 
 
Ivan Vyskočil a Anife Vyskočilová 
 
 Zábavná talk show s Ivanem Vyskočilem a jeho ženou Anife se uskutečnila 
v Národním domě 27. dubna. Pořad je postaven na věčných sporech mužského a ženského 
pohlaví a okamžitých improvizacích a vyprávění o dvou odlišných světech – Orientu a ČR. 
Nechyběla ukázka orientálních tanců. 
 
Svaz diabetiků 
 
 I letos nabídli členové územní organizace Svazu diabetiků trutnovským občanům 
možnost změření hladiny cukru v krvi. Měření probíhalo na městském úřadě a využívají ho 
každoročně stovky lidí. 
 
Výtvarné a prostorové na dračí téma 
 
 Na tři sta výtvarných a prostorových prací na dračí téma se shromáždilo koncem 
dubna v budově Speciální základní školy v HSM. Porota pod vedením Bohdana Holomíčka 
všechny výtvory vyhodnotila. V kategorii MŠ získala prvenství za kolektivní práci MŠ 
Gorkého, v práci jednotlivců Tadeáš Háma z MŠ Novodvorská. V kategorii ZŠ zvítězila 
Aneta Weissová z Voleti, v kategorii speciálních škol získala prvenství pomocná třída 
Speciální základní školy. 
 Nejvíce upoutal porotu drak ze sena žáků ZŠ Mládežnická. Hlavní cenu poroty dostal 
rozměrný drak dětí ze Speciální základní školy. 
 Veřejnost má možnost shlédnout všechny výtvory na výstavě ve Staré radnici  
(od 6.5.), při níž budou vítězům předány ceny. 
 Všechny práce prostorové i kreslené by se měly stát součástí trvalé expozice, kterou 
chce zřídit Občanské sdružení Trutnov – město draka, jehož předsedou je Otto Štemberka. 
Zbývá nalézt pro ni vyhovujícíc prostor. 
 Výtvarná soutěž byla věnována oslavě tisíce let od zabití bájného trutnovského draka. 
 
 
 



Klub zájmové činnosti „Eldorádo“ 
 
 Klub zájmové činnosti dětí a mládeže „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická nabídl koncem 
dubna volná místa na svých táborech o prázdninách – Horní Bradlo „Vikingové“, „Loučení 
s prázdninami“ a fotbalové soustředění – Horní Bradlo. 
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 
 Dubnové Radniční listy zveřejnily základní informace pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 2. a 3. června (pátek a sobota) 
2006. Hlasovací lístky dostanou voliči do 30.5. Volební okrsky a sídla volebních okrsků 
zůstávají nezměněna (jako v roce 2004). 
 
Systém čipových karet v MHD (Osnado) 
 
 Jak se projevil první týden provozu systému čipových karet v MHD Trutnov? Využito 
bylo už na 3 000 dopravních karet. Koncem měsíce se počítá již s 5 000 užívaných karet. 
Vydané karty budou od léta využitelné i v příměstské dopravě. 
 
Čarodějnice 

 

       
 
 Poslední dubnový den je i v Trutnově každoroční oslavou čarodějnic. 30. dubna 
lampionový průvod ve 20.30 hodin od Národního domu k ZŠ R. Frimla. Tam na děti čeká 
pestrý program s mnoha různými soutěžemi, posezení s občerstvením a s upalováním 
čarodějnic. 
 Pořadateli akce jsou Dům kultury Trutnov, Dům dětí a mládeže Trutnov a ZŠ  
R. Frimla Trutnov. Předpokládaný konec akce je ve 23.00 hodin. 
 Čarodějnice se oslaví 30.4. od 18 hodin i v Nových Dvorech v areálu hospody 
Dvoračka. Od 20.30 hodin zábava s kapelou Meta. 
 
Škola při nemocnici 
 
 Koncem dubna rozhodli krajští zastupitelé o zrušení školy při trutnovské nemocnici. 
Kraj to odůvodňuje především ekonomicky. „Zkrátila se průměrná doba hospitalizace, dítě 
tam stůně jen nezbytně nutnou dobu. Předškolní pacienti jsou v nemocnici stále častěji 
s rodiči. To do jisté míry dubluje práci učitele. Početní stav žactva v zařízení kolísá. 
K navýšení dochází pouze v zimě, kdy tam leží děti po úrazech z horských středisek. Plnit 
soustavnější vzdělávací úkoly je těžké,“ uvádí krajský radní Zdeněk Kraus. 



 Škola představuje roční náklady přes milion korun (65 000 Kč dofinancovává kraj). 
 Jednat se má o možnosti vytvořit specializovanou třídu pro nemocnici v některé  
ze stávajících ZŠ. Samo zrušení školy je v dlouhodobějším plánu – ne ještě v září 2006, 
kdyžtak na začátku školního roku 2007-2008. 
 
Matriční události v dubnu 
 
 V měsíci dubnu se v Trutnově narodilo celkem 56 dětí, z toho bylo 27 trutnovských 
(15 chlapců a 12 děvčat). 
 Dne 1.4. a 8.4. se na radnici (ve Staré radnici) konaly malé slavnosti vítání dětí do 
života. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 31 dětí. 
 V tomto období zemřelo v Trutnově 37 lidí, z toho 23 našich spoluobčanů (12 mužů a 
11 žen). V dubnu bylo uzavřeno 19 manželství. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 21 našich 
spoluobčanů s kytičkou a malým dárkem. 
 
Zaměstnanost v dubnu 
 
 V dubnu se počet lidí bez práce snížil jen o 21 – bez práce bylo na okrese 5 697 osob, 
což představuje míru nezaměstnanosti 9,24 %. Na správní obvod Trutnov z toho připadalo 
3 264, Dvora Králové 1 417 a Vrchlabí 1 016. 
 Míra nezaměstnanosti s oproti březnu nezměnila. „Lepší výsledek se čekat nedal,“ 
uvádí ředitel úřadu práce Zdeněk Šmíd. „Projevily se totiž dvě minusové položky. Ukončení 
zimní sezóny v Krkonoších a další pokračování propouštění v Infineonu. Takže se nám  
do evidence vrátil určitý počet lidí z hor a asi 45 lidí z Infineonu. To jsou dva nejzásadnější 
přísuny. Naopak plusem bylo dobré počasí a zahájení letních sezónních prací. 
 Ve rovnání s dubnem 2005 byl letošní horší – počet lidí bez místa byl vyšší o 136 a 
míra nezaměstnanosti o 0,2 . Volných míst bylo hlášeno 747. 
 
Pomoc tělesně postiženým 
 
 Lidem s tělesným postižením, které těžko shánějí zaměstnání, má stoupnout šance  
na práci. Úřad práce uspěl na ministerstvu práce a sociálních věcí s Programem na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dostane na to zvláštní peníze, které jako 
příspěvek poskytne firmám nebo subjektům na zřízení nového místa. „Použít je lze pouze  
na částečnou úhradu nákladů spojených se zřízením nové pracovní pozice, tedy na investice 
trvalého rozsahu.“ 
 Podmínkou podpory ale je, že firma musí na vytvořené pozici umístit zdravotně 
postiženého občana z registru úřadu práce. „Do programu lze zahrnout i občany se 
zdravotním postižením, kteří se rozhodnou vytvořit pracovní místo tím, že budou podnikat  
na živnostenské oprávnění.ů 
 Taková podpora může být velmi významná. V dubnu registroval úřad práce 972 
nezaměstnaných lidí se ZPS, tedy více než 17 % ze všech evidovaných lidí bez práce. Jediné 
hlášené volné místo pro postižené znamenalo z nabídky volných pozic jedinou desetinu 
procenta. Tedy takřka nulovou šanci získat práci. 
 Jakou částku peněz dostane trutnovský úřad práce není ještě jasné, ale mohla by být  
i milionová. Zaměstnavatel musí počítat s tím, že bude muset vyčíslit náklady, které se 
zřízením nové pracovní pozice očekává. 



 V Trutnově samém připadlo k 30. dubnu na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel 
1 573 nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti činila 9,42 %. 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 



Kulturní nabídka na květen 
 
Jakou kulturní nabídku na květen zveřejnily Radniční listy z konce dubna? 
1.5. Poetická odpoledne. Pořádá DK. Městský park v 16 hodin. Za nečasu KSBM. 
2.5. Texlenská módní přehlídka. Pořadatel Texlen, a.s. Společenský sál býv. Texlenu. 
3.5. Koncert absolventů ZUŠ. KSBM. 
4.5. Jarní vánek. Country club Bonanza. 
6.5. Už ho nesou! Aneb Tisíc let trutnovského draka. Pořádá OS Trutnov – město draka a 
město Trutnov. 

 

       
 
6.5. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub filatelistů Trutnov. Klub důchodců Na 
Nivách. 
6.5. Znovuzrození. Country club Bonanza. 
6.5. 1000 C. Koncert. New End. 
7.5. Sousedské povídání s Davidem Vávrou. Pořádá Frní sbor ČCE. Evangelická fara. 
10.5. Ludmila Peterková – klarinet, Irina Kondratěnko – klavír. Pořádá ZUŠ a občanské 
sdružení Studio. KSBM. 
11.5. Výtvarná dílna. Pořádá Městská knihovna Trutnov. 
11.5. Neslyšitelný řev umění. Pořádá DK Trutnov. Národní dům. 
11.5. Wotroci s Pavlem Karáskem. Country club Bonanza. 
12.5. Tanec jako svoboda pohybu. Pořádá obč. sdružení Studio a ZUŠ. Taneční sál ZUŠ. 
12.5. Laco Déczi a New York Celula. Pořádá Alternativa pro kulturu. KSBM. 

 

       
 
13.5. Trutnovské vinařské slavnosti. Pořadatel Spolek přátel dobrého vína pod záštitou města 
Trutnova. Národní dům. 
13.5. Pod Černý vrch + Bejvalý holky. New End. 



14.5. setkání se spisovatelem Arnoštem Lustigem. Farní sbor ČCE. Evangelická fara. 
16.5. Vesmír. Vystoupení přípravných ročníků tanečního oboru ZUŠ. Divadýlko Trdýlko. 
17.5. Tehdy i dnes. Autorský literární večer s mladou trutnovskou tvorbu let šedesátých i těch 
současných. Pořádá TLK a KBČ (Klub bratří Čapků). Narcis. 
17.5.Rocky IX. Inscenace. Divadla Buchty a loutky. ZUŠ. Divadýlko Trdýlko. 
17.5. Jarní koncert. Chorea corcontica + ZUŠ Úpice. KSBM. 
17.5. Karel Plíhal – „Nebe počká.“ DK. Národní dům. 

 

 
 
18.5. Kdekoliv jinde je to lepší než u nás. Hra v anglickém a českém jazyce. Žáci ZŠ 
V Domcích. Národní dům. 
18.5. Country band Bonanza. Cuntry club Bonanza. 
19.5. Jarní sklizeň. Koncert studentů pardubické konzervatoře. Farní sbor ČCE. KSBM. 
20.5. Strašidláci. Pořádá DK. Městský park. 
20.5. Kasteláni. Country club Bonanza. 
20.5. Kurtizány z 25. avenue. New End. 
22.5. MUDr. Jiří Vamberk: Spisovatel žijící v USA. Pořádá Městská knihovna. 
24.5. Žákovské vystoupení. ZUŠ Trutnov. Sálek ZUŠ na Krakonošově náměstí. 
25.5. Koncert absolventů. ZUŠ. Na schodech v budově ZUŠ. 
25.5. Jarda Kaválek. Country club Bonanza. 
26.5. Promenádní koncert Krakonošky. Pořádá DK a město Trutnov. Krakonošovo náměstí.  
27.5. Causa band. Country club Bonanza. 
29.5. Místo pro tebe kousek od nebe. Pořádá DK. KSBM. 
31.5. Setkání maminek a nejmenších čtenářů. Městská knihovna. 
 
Výstavy 
Do 1.5. Auto-Moto-Truck-Design. Stará radnice 
Do 5.5. Procházka s Jiřím Kolářem. Galerie města Trutnova. 
Do 10.5. Lucie Staňková – Potkávání se na hedvábné stezce a jiné…Galerie Lada. 
Do 25.5. Fotografie. Klub fotografů o.s. Poznáváme Nové Město n.M. Kino Vesmír. 
5.-28.5. Historie hasičstva – Sběratelství. Muzeum Podkrkonoší. 
6.-12.5. Trutnovský drak. Výstava výtvarných prací žáků ZŠ. Pořádá Sp ZŠ a OS. 
11.5.-27.6. Studentský výtvarný salón. Galerie Dračí ulička. 
18.5.-18.6. Catherine Cabaniss. Výstava obrazů. Galerie města Trutnova. 
25.5.-14.6. Josef Bruckműller: Sblížení. Výstava v Galerii Lada. 
27.5.-22.6. Juraj Kaman: Děti světa. Výstava fotografií. Kino Vesmír. 
 
 



Dětské dny 
27.5. Dětský den – Vodní svět. Areál venkovního hřiště ZŠ R. Frimla. 
3.6. Dětský den „Za školou.“ Pořádá AC Trutnov. Sport. areál ZŠ Komenského 
3.6. Dětský den na Dvoračce. Pořádá: restaurace Dvoračka. 
 
Divadelní předplatné (DK) 
 
 V dubnu skončila posledním představením divadelní sezóna 2005/06. Dům kultury 
připravil divadelní předplatné už na sezónu 2006/07. Cena předplatného: 1 400 Kč  
pro skupinu A (1.-6. řada), 1 200 Kč pro skupinu B (7.-12. řada), 1 080 Kč pro skupinu C 
(13.-18. řada). Předplatné zajišťuje zástupce ND. 
 Nabídka zahrnuje představení: Do hrobky tanečním krokem (září). Velká zebra aneb 
jak že se to jmenujete? (říjen). Balada pro banditu (listopad). Drahouškové (prosinec). 
Krejčovský salón (leden). Horoskop pro Rudolfa II. (únor). Pudl a magnólie (březen). 
(Dubnové přestavení není ještě titulem známo.) 
 
Krkonošská výstava v říjnu 
 
 Od dubna probíhají už přípravy na 4. Krkonošskou výstavu 2006 s novými motivy – 
bude 5.-7. října v bývalém areálu Texlen. Hlavním zaměřením výstavy budou témata: Dům-
byt-zahrada, zábava-sport, volný čas, školy-vzdělávací zařízení, služby pro občany a 
podnikatele. 
 
Od 1. května jsou znovu přístupné veřejnosti pevnostní komplexy. Mezi ně především patří 
Stachelberg, vyhledávaný cíl exkurzí a turistických výletů. V létě bude přístupný i ve všední 
dny mimo pondělí. 
 
Poetické odpoledne v parku 
 
 Poetické odpoledne 1.5. v Městském parku obohatí svým vystoupením Monika 
Šramlová (zpěv) a Luděk Hašek (kytara, zpěv). Vystoupí i studenti trutnovského gymnázia – 
tady o mladé autory pečuje profesor Dvorský. (Za nepříznivého počasí se tyto akce přesouvají 
do KSBM). 
 
1. máj (KSČM) 

 

       
 
 Na 1. máje nepřipravuje žádná politická strana nebo sdružení kromě komunistů 
žádnou vzpomínkovou akci. KSČM se i letos sejde Na Nivách. K poslechu zahraje 



Českoskalická dechová hudba, projev bude mít členka MZ Blanka Bubnová. „Není to 
politický svátek, ale společenský,“ vysvětluje zastupitel Vlastimil Prouza. 
 
Mateřská škola – zápisy 
 
 V květnu proběhnou na všech odloučených pracovištích Mateřské školy Trutnov 
zápisy na školní rok 2006/07. Jsou to MŠ V Domcích, Gorkého, Žižkova, Novodvorská, 
Benešova, Voletiny, Úpská, Horská, Komenského a Tkalcovská. (Týden otevřených dveří 
připravila ve dnech 2.-5. května MŠ Žižkova.) 
 
Klub vojenské historie – střelba v Babí 
 
 V rámci oslav 30. výročí vzniku Klubu vojenské historie se uskutečnila na myslivecké 
střelnici Babí soutěž střelby z historických zbraní. Při této akci (střelba z vojenské pušky 
opakovací – na 100 m, z pistole – revolver, z vojenské pušky samonabíjecí – na 100 m) se 
uskutečnila i výměnná burza vojenských potřeb. Soutěže se zúčastnilo 50 střelců. 
 
Průřez stromů (TS) 
 
 Potřebný výchovný prořez stromů provádějí za odborného dohledu pracovníci TS. 
Odstraňují se nejen zdravotně postižené větve, ale i ty, které ohrožují chodce. S těmito 
nutnými úpravami stromů musí někdy pomáhat i horolezci. 
 
Klub seniorů 3.5. 

 

       
 
 
 Hosty květnové schůze Klubu seniorů byli vedoucí odboru rozvoje města Miroslav 
Franc a vedoucí oddělení přestupků a stížností MěÚ Václav Maršík. Součástí besedy byla i 
možnost bezplatného měření glykémie. 
 
 
 
 
 
 
 



Klub vozíčkářů 
 

 
 
 
 Trutnovské vozíčkáře navštívila 4. května Daniela Filipiová, členka senátního výboru 
pro zdravotnictví a sociální potřebu. Klub vozíčkářů patří svou činností mezi nejaktivnější. 
 
Výstava „Hasiči jedou“ v MP 

 

       
 
 
 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci s Krajským sdružením hasičů KH 
kraje, Okresním sdružením hasičů v Trutnově, Hasičským muzeem ve Velkých 
Svatoňovicích, Centrem hasičského hnutí v Přibyslavi a soukromými sběrateli připravili velmi 
zajímavou výstavu s označením „Hasiči jedou“ o sběratelské vášni a historii hasičských 
sborů. Úvodní projev pronesl starosta KSH KH kraje Jiří Orsák. 
 V rámci výstavy je zpřístupněn veřejnosti prostor trutnovské zbrojnice v Náchodské 
ulici (4.5. od 8 do 16 hodin). 
 Z úvodního slova k výstavě v MP: „Hasiči jedou, jezdívali, pomalu, rychle, honem, 
honem, potahem, koňmo, pěšky, s trakařem i jen tak bez ničeho s holýma rukama. Vždy  
za jedním cílem – pomoci bližnímu svému z těžké životní situace, kdy živly ohrožovaly jeho 
bezpečí, majetek, zdraví a mnohdy i sám život. 
 Dělají a dělali tuto práci s nasazením vlastního života tak, jak v minulosti náš patron 
svatý Florián nasazoval život za záchranu svých přátel ze zajetí a pro pevnou víru zemřel 
mučednickou smrtí. 



 Dnešního dne si celý hasičský svět připomíná výročí oblíbeného světce právě proto, že 
je patronem proti nebezpečí vody, ale i ohně. Tedy živlů, ze kterých má člověk odjakživa 
největší strach. Kolik jenom historek a legend o tomto světci existuje a kolik průpovídek a 
patronátů je mu přičítáno. Kominíci a kováři jej prosí o pomoc stejně vroucně jak rolníci při 
suchu a neúrodě, a my hasiči se mnohdy nazýváme jeho učedníky. Proto mu vzdáváme hold a 
i tuto výstavu mu věnujeme, protože to byl člověk, který měl své radosti i strasti a měl také 
své vášně. 
 A tu se vracím opět k názvu výstavy, jejíž podtitul je o sběratelské vášni a o historii 
hasičských sborů. Dnes otvíráme první díl cyklu, který bude v příštích letech pokračovat a 
navazovat dalšími sekvencemi, připomínající historii boje s ohněm ve sbírkách fantastických 
lidí, sběratelů všeho, co se hasiččiny týká. 
 Dnešního dne vám představujeme jednoho z nich – sběratele, vlastence, vzdělavatele a 
vychovatele hasičů, písmáka a spisovatele. Zasloužilého hasiče Josefa Tauchmana z Nové 
Paky, z jehož rozsáhlé sběratelské činnosti vám představujeme jen maličkou část, neboť 
každý z okruhu jeho sběratelské činnosti o hasičích by si zasloužil samostatné výstavy. 
 Letos jsou to pozvánky na hasičské bály a plesy, hasičské kalendáříky, odznaky a 
vyznamenání, některé upomínkové předměty, zápalky a část filatelistické sbírky. Připomínám 
jen, že Pepa je 60 let hasičem a v příštím roce oslaví osmdesátiny a sběratelem je také hodně 
dlouho. 
 Výstava je doplněna sbírkovými předměty velkosvatoňovického hasiče a sběratele 
Karla Nývlta. Ze sborů dobrovolných hasičů Pavlovice, Červený Kostelec, Strážkovice, 
Petrovice, Odolov, Malé Svatoňovice, Horní Staré Město, Žacléř, Mladějov, Bělohrad, Úpice 
a další. Stříkačky poskytlo Hasičské muzeum SDH z Velkých Svatoňovic. Další předměty 
zapůjčilo Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi. 
 Poděkování za uspořádání této velmi zajímavé výstavy patří vedení a pracovníkům 
muzea – zdařile a nápaditě ji instalovali. Výtvarné zpracování provedla Hana Janoušková. 
Výstavu srdečně pozdravili hasičští představitelé – Dr. Miroslav Řepíský, vedoucí Klubu 
zasloužilých hasičů, Ing. Karel Richter, starosta SH ČMS a Jiří Pátek, ředitel centra HH. 
Hasičům popřáli, aby vždy v duchu hesla „když jedou, aby dojeli včas tam a zdrávi zpátky.“ 
 
Oslavy konce 2. světové války 

 

       
 
 U příležitosti oslav 61. výročí konce 2. světové války se uskutečnila 5. května  
ve 14 hodin v obřadní síni Staré radnice na Krakonošově náměstí slavnostní setkání 
představitelů města Trutnova s přímými účastníky tohoto válečného konfliktu, kteří žijí 
v našem městě. Pozvání přijali pan Ota Brűck a pan Jan Plovajko. (Trutnov má takových 
pamětníků šest – Eduarda Zirnzáka, Ludmilu Cermanovou, Alexandra Šaršu, Jana Uhereka.) 



 Nejstarším z těchto pamětníků je Ota Brűck. Sloužil u pěšího vojska a dělostřelectva. 
Ještě dnes v 91 letech má velmi živé vzpomínky na světový válečný konflikt. „Vnímám válku 
jako velký zážitek, i když to byl hrozný děs. Zemřela mi ve válce spousta známých a 
příbuzných. Ale pamatuji si z ní všechny zážitky, ptejte se mne na cokoliv,“ uvedl. 
 Další z účastněných pamětníků se k válce rád nevrací. „Každý rok, když se slaví 
výročí konce války, vzpomenu si hlavně na své kamarády, kteří padli v boji,“ uvedl Jan 
Plovajko, pětaosmdesátiletý bývalý tankista a dělostřelec, který absolvoval s generálem 
Svobodou cestu z Buzuluku do Prahy. 
 Veteráni války obdrželi při slavnostním aktu pamětní listy města Trutnova. Jejich 
hrdinství a obětavost ocenil člen rady města a poslanec Parlamentu ČR MUDr. Jozef Kochan 
a starosta a senátor Mgr. Ivan Adamec. 
 Kulturním vystoupením obohatily setkání děti tanečního a pěveckého souboru ZUŠ a 
trutnovský ženský pěvecký sbor Chorea Corcontica, který vede paní Eva Slatinová. 
 Všichni účastníci slavnostního setkání se pak vydali na městský hřbitov, kde od 16 
hodin proběhl vzpomínkový akt a byla uctěna památka všech obětí druhé světové války. 
Součástí programu na trutnovském hřbitově byla recitace Terezy Rűckerové – báseň Radky 
Kučerové, studentek gymnázia. 
 
Projev starosty 5.5. 
 
 V slavnostním projevu starosta města uvedl: „Sešli jsme se zde, abychom si 
připomněli již 61. výročí ukončení 2. světové války. Dne 8. května 1945 podepsalo Německo 
před zástupci vítězné spojenecké koalice bezpodmínečnou kapitulaci. Pro obyvatele ČR se 
tento den stal státním svátkem slaveným jako Den osvobození od fašismu. Je ovšem třeba 
dodat, že po skončení bojů v Evropě umírali vojáci i civilisté ještě v Tichomoří a v Asii. 
Teprve s počátkem září 1945, takřka přesně po šesti letech bojů, skončila druhá světová válka 
i zde. 
 Obyvatelé Čech, Moravy a Slezska si Hitlerovy hrůzovlády užili po Německu a 
Rakousku v Evropě nejdéle. Mnichovská konference v září 1938, kde se rozhodovalo o osudu 
naší země, se stala vlastně jedním z předstupňů druhé světové války. Francie a Velká Británie 
na ní tehdy opět ustoupily Hitlerovým požadavkům a obětovaly mu velkou část pohraničního 
území Československa v bláhové naději, že tím zachránily světu mír. Nestalo se tak – a 
neuplynul ani rok a začala druhá světová válka. Pro Adolfa Hitlera i jeho italského spojence 
Benita Mussoliniho byla konference jedním z dalších dokladů toho, jak daleko jsou schopny 
západní demokratické země ustoupit jejich velkoněmeckým či velkoitalským ambicím. 
 V březnu 1939 obsadil Hitler i zbytek Čech, Moravy a Slezska, zatím co Slováci si 
vytvořili vlastní loutkový klerofašistický stát. Roky 1938-45 pod Hitlerovou nadvládou budou 
navždy patřit k těm nejhorším v dějinách českého národa. Desetitisíce umučených a 
popravených českých vlastenců a našich židovských spoluobčanů nacistických věznicích, 
koncentračních a vyhlazovacích táborech, hospodářské zbídačení země a vyhlazení obce 
Lidice a Ležáky, to jsou smutné výsledky jeho panování u nás. 
 Je všeobecně známým faktem, že české země patřily na jaře 1945 k posledním  
místům v Evropě, kde se tehdy ještě bojovalo. Proti německým ozbrojeným složkám 
vystoupili na počátku května 1945 se zbraní v ruce čeští vlastenci, aby tak uspíšili 
osvobozování země americkou a sovětskou armádou. Do našich dějin vstoupila tato akce  
pod názvem Květnové povstání českého lidu. 
 V týž den, kdy se zde scházíme, tj. 5. května 1945, propuklo ozbrojené povstání 
v Praze. Nebojovalo se ovšem jenom zde. Nerovný boj s německou přesilou tehdy sváděli 
například povstalci na Úpicku a Královédvorsku. Na Trutnovsku však byla situace, na rozdíl 
od ryze českých oblastí, v květnu 1945 poněkud jiná. Převážně německý Trutnov byl od roku 



1938 přímou součástí Hitlerovy říše. Většina jeho obyvatel neměla žádný důvod k tomu, aby 
usnadnila obsazování města Rudou armádou. Jejich příchod naopak sledovala s obavami  
o svou další existenci. Na výzvu fašistických funkcionářů, aby se město proměnilo v pevnost, 
která bude bráněna, ale většina z nich rezignovala. Válečné nadšení z mnoha německých 
obyvatel města vyprchalo. Příliš mnoho rodin v Trutnově dostalo domů dopis, ve kterém, jim 
bylo sděleno, že jejich manžel, otec či syn padl kdesi v Rusku „za vůdce a vlast.“ A navíc 
v několika posledních měsících kdysi neporazitelná Hitlerova armáda šla od porážky 
k porážce, což k jejich optimismu příliš nepřispívalo. Bylo jasné, že osud tohoto totalitního 
státu bude zanedlouho zpečetěn. Zátarasy na dnešní Polské ulici, zachycené na dobových 
fotografiích, tak byly na jaře 1945 spíše jen symbolickou překážkou pro rychle postupující 
sovětskou armádu. 
 V Trutnově žilo na počátku jara 1945 také několik Čechů a německých antifašistů, 
kteří ovšem na nějaký aktivní odpor proti nacistické zvůli rozhodně nemohli ani pomýšlet.  
Ve městě byla stále německá posádka, která spolu s dalšími ozbrojenými složkami 
představovala poměrně značnou vojenskou sílu. Teprve v noci z 8. na 9. května posádka 
město opustila. Postupující Rudá armáda byla již příliš blízko a dalo se čekat, že v nejbližších 
hodinách město obsadí. Následující den, tj. 9. května, k tomu skutečně došlo. 
 Pro řadu obyvatel našeho regionu ale přišel konec války příliš pozdě. Mnoho 
trutnovských mužů zatím zahynulo v uniformách německé armády na různých bojištích 
války. Za zdmi koncentračního tábora v Poříčí u Trutnova, typického produktu nacistického 
Německa, zase našly smrt díky zde panujícím nelidským podmínkám více než čtyři desítky 
židovských dívek. Jejich ostatky, jak víte, jsou dnes pietně uloženy zde na trutnovském 
hřbitově. 
 Po květnu 1945 následoval nejen na Trutnovsku, ale i jinde v pohraničí odsun 
německého obyvatelstva spojený naopak s přílivem Čechů do oblasti. V místech, kde  
po několik století měli Němci většinu, se najednou postupně stávali menšinou. Ať už je náš 
názor na správnost odsunu německého obyvatelstva jakýkoliv, je třeba mít na paměti, že 
v říjnu 1938 probíhal podobný transfer obyvatelstva, jenže odsunutými tenkrát byli Češi.  
Po Mnichovu 1938 museli nedobrovolně opustit své domovy na Trutnovsku a mnoha dalších 
místech v pohraničí tisíce českých rodin, pro které už zde podle plánů Hitlera nebylo žádné 
místo. 
 Druhá světová válka byla nejkrvavějším a nejničivějším konfliktem v dějinách lidstva. 
Zanechala po sobě několik desítek milionů mrtvých, nekonečnou řadu invalidů, vdov a 
sirotků a napáchala nevyčíslitelné materiální škody. Od jejího konce sice ještě na mnoha 
místech světa v různých válkách třeskly výstřely, ale žádný z těchto konfliktů se již na štěstí 
do dějin nezapsal jako třetí světová válka. Její konec pak představoval v Evropě, ale i  
na celém světě jedinečnou šanci, jak se definitivně vypořádat se všemi totalitními ideologiemi 
a režimy. Bohužel, úspěšná protihitlerovská koalice se velmi rychle rozpadla a Evropu na 
dlouhá desetiletí rozdělila železná opona. 
 Každá doba hledá své hrdiny, kteří prokázali svou osobní statečnost a morální kvality. 
I ta naše je má. Nejsou to hrdinové z televizních obrazovek a filmových pláten, ale lidé, kteří 
se nebáli postavit zrůdnému fašistickému režimu a přispěli k jeho svrhnutí. Patří jim za to náš 
vděk a obdiv.“ 
 
 
 
 
 
 



„Už ho nesou“ aneb Tisíc let trutnovského draka 
 

       
 

Tisíc let legendárního trutnovského draka oslavilo 6.5. město velkým večerním 
průvodem a vyzdvižením draka na věž Staré radnice. Tímto aktem vyvrcholila celodenní 
slavnost, spojená od 15. století s bájným trutnovským drakem. Ten je od té doby hlavní 
heraldickou postavou městského znaku. 

 Organizátorům této velké vzpomínkové akce bylo občanské sdružení Trutnov – 
město draka. „Chceme, aby si lidé v Trutnově uvědomili, že drak je unikátním symbolem 
města. Trutnov má jedinečnou sbírku pověstí v návaznosti na draka,“ uvedl předseda OZ Otto 
Štemberka. 

 Akce nazvaná „Už ho nesou! Aneb Tisíc let trutnovského draka“ upoutala plně 
svou pestrostí – symbolické historické postavy, hudba drak nesený na márách. V kostele  
sv. Václava v HSM probíhala zádušní mše, ve Staré radnici výstava Trutnovský drak, jehož 
představa byla ztvárněna v nejrůznějším provedení – zaujala všechna. Slavnost se neobešla 
bez divadelního představení (i loutkového) s dračí tématikou. 
 
Program akce „Už ho nesou“ 

 

       
 
 Program akce „Už ho nesou – tisíc let trutnovského draka,“ jak ji uvádí velmi 
zajímavě obsahem i grafickým provedením, pozvánka občanského sdružení Trutnov – město 
draka a město Trutnov. 
8.30 „Mše svatá za zakladatele města Trutnova“ 
 Mše proběhne v kostele sv. Václava v Horním Starém Městě. Po mši krátce promluví 
Bc. Luděk Jirásek o místě a samotné budově kostela. Na závěr varhaník Martin Matyska. 
Zajištěn odvoz autobusem po trase Poříčí náměstí 7.45, ulice Náchodská 7.47, ulice Polská 
7.49, ulice Gorkého 7.52, ulice Na Struze 7.55, Družba 7.58, vlakové nádraží 8.01, 



autobusové nádraží 8.04, Šestidomí 8.08, DSM-Pramen 8.09, HSM-Zelená louka 8.12 hodin. 
Odvoz po stejné trase po skončení akce – asi v 9.30 hodin. 
10.00 Výstava „Trutnovský drak“ 
 Výstava je situována do prostoru Staré radnice. Před jejím otevřením promluví patron 
výstavy starosta Mgr. Ivan Adamec a zazpívá dětský pěvecký sbor Pramínek ze ZUŠ Trutnov 
pod vedením sbormistra Michala Horáčka. Bezprostředně po prohlídce výstavy proběhne 
v obřadní síni vyhlášení výsledků a předání cen vítězům stejnojmenné soutěže. Ti budou 
potom pasováni do rytířského stavu samotným Albrechtem z Trautenbergu. Akci organizačně 
zajišťuje Speciální ZŠ Trutnov a bude pro návštěvníky otevřena po celý následující týden. 
10.00 Výstava „el. Doktor na kolejích“ 
 Výstava nekonvenčního trutnovského výtvarníka Ladislava Doležala. Vernisáž 
proběhne na peróně trutnovského hl. vlakového nádraží. Zahraje skupina „Medvídek Josef a 
lehátko.“ Samotná expozice bude instalována v železničních vagonech. 
13.00 Filmová projekce „Mytická trilogie“ 
 V prostorách Divadýlka Trdýlko ve Školní ulici  bude promítnut filmový projekt 
scénáristů Václava Cílka a Zdeňka Neubauera a režiséra Josefa Císařovského. Jedná se  
o nevšední dílo o české krajině a jejich mýtech z první poloviny 90. let, které neztratilo nic  
ze své výpovědní hodnoty. Díky autorům, kteří ochotně poskytli pro naši produkci autorská 
práva, se tak budete moci dozvědět podrobnosti o kněžně Libuši či legendě o Svatém grálu. 
14.00 Loutkové představení „Dračí pohádky“ 

 

       
 
 Známý trutnovský soubor Čmukaři vystoupí s představením pro malé i velké 
v prostoru mezi kostelem a muzeem. Jedná se o „totální divadlo v malém,“ hravé, nabité 
fantazií v práci s loutkou a oplývající nenásilným humorem. V případě nepříznivého počasí 
bude divadlo přemístěno do KSBM. 
14.30 Divadelní představení „Trutův poslední rok“ aneb Jak to bylo doopravdy. 

 

       
 



 Soubor studentů trutnovského gymnázia, který vznikl jen pro tuto příležitost. Volně 
inspirováni Klicperovou báchorkou „Česká Meluzína“ stvořili dílo, které se originálu 
nepodobá vůbec v ničem. Hraje se v prostorách městského parku za SLŠ. (Náhradním 
prostorem za nečasu aula školy.) 
15.00 Film a přednáška „Draci v Čechách“ 
 V Divadýlku Trdýlku bude promítnut jeden z dílů televizního seriálu „Magickou 
krajinou,“ kde je značný prostor věnován trutnovskému drakovi. Myšlenky z filmu rozvine 
sám autor scénáře Martin Stejskal v následné přednášce. Stejskal je surrealistický malíř (v 
červnu začne jeho výstava v GMT), spisovatel, sběratel pověstí (kniha Labyrintem tajemna) a 
náš přední znalec alchymie. Jeho interpretace trutnovského draka je velmi nevšední a možná i 
překvapivá. 

 

       
 
16.30 Přednáška „Pověsti Trutnova pohledem astrologa,“ předního českého astrosymbologa 
Pavla Turnovského. Ten spoluzakládal Astrologickou společnost ČR a v současné době vede 
vlastní školu humanistické a transpersonální astrologie MINTAKA. V rámci přednášky 
nahlédne do dat trutnovských pověstí a pokusí se tak odhalit jejich skryté souvislosti. 
Přednáška v KSBM. 
20.00 Průvod s drakem „Už ho nesou!“ 
 Vyjde z parkoviště pod Dračí uličkou a bude pokračovat přes Vodní ul., Úpské 
nábřeží, Malé náměstí, městskou tržnici, Svatojanské náměstí, Hluboký příkop, Havlíčkovu, 
Jihoslovanskou ulici, Slovanské náměstí a Bulharskou na Krakonošovo náměstí. Součástí 
průvodu budou výtvarné akce a multimediální instalace vytvořené o.s. Mamapapa, studenty 
ateliéru digitálních médií UJEP v Ústí n.L. a katedry alternativního a loutkového divadla  
pod vedením svých pedagogů. Akce bude ukončena před Starou radnicí, na jejíž věž bude 
drak slavnostně vyzdvižen. V průvodu bude legendární zakladatel města Albrecht 
z Trautenbergu  na koni, dále alegorické postavy zosobňující mnohovrstevnatost místních 
pověstí, šedesát kolonizátorů zdejší krajiny. (Vše za doprovodu živé hudby.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doprovodné akce 
 

       
 
11.00 – 17.00 „Otevření Zlaté jámy.“ Její otevření se chystá na Dny evropského dědictví –  
za SLŠ. V této době není v podzemí pod vodní nádrží ještě instalován kovový rošt. 
V podzemí je vody nad kotníky – třeba holínky. 
13.00 Výtvarná dílna Roberta Smolíka „Létající objekty.“ V budově ZUŠ ve Školní ulici 
proběhne dílna zaměřená na vytváření létajících  horkovzdušných objektů – v případě bezvětří 
budou vypuštěny večer před začátkem průvodu. V průběhu odpoledne možno  
na Krakonošově náměstí shlédnout malé příběhy o vládci hor Krakonošovi na motivy J. 
Praetoria. 
 
Pověst o trutnovském drakovi 
 
 Katalog OS Trutnov – město draka a města Trutnov uvádí i pověst o trutnovském 
drakovi (květen 1006). Zachytil ji první kronikář Trutnova Simon Hűttel. 
 „Lidé pracovali na stavbě města a konali mnoho přípravných prací. Lámali kámen, 
hasili vápno, poráželi stromy atd. Z těchto důvodů vyšli i dva muži do lesa, aby našli 
kamenolom. Šli podél skalnatého návrší a po chvíli uslyšeli úděsný křik havrana. Velmi se 
tomu podivili, a tak spěchali za křikem, až se dostali k okraji příkré strže, která byla celá 
zarostlá a jen místy probleskovala skála. Právě pod ní pozorovali havrana, jak co chvíli divoce 
vzlétá a hned zase usedá a do toho se ozývaly příšerné skřeky. 
 Dívali se po okolí, aby zjistili, proč havran tak vyvádí. Když se dostali blíže, velmi se 
polekali, protože uviděli velkého, nemilosrdně vzhlížejícího draka, či saň, jak leží v keřisku. 
Rychle utíkali z lesa a dělali značky na stromech, aby ono místo mohli opět nalézt. Doběhli 
k panu Albrechtovi z Trautenbergu, kterému vyprávěli svoje dobrodružství. Ten se jim 
vysmál, nechtěl věřit tomu. Oni mu však přísahali, že se všechno stalo tak, jak vypověděli. 
Pan Albrecht se tomu velice podivil a usmyslel si, že celou záležitost prověří sám osobně. A 
tak rovněž i on spatřil nestvůru. Ihned se konaly přípravy k chycení a usmrcení zvířete. 
 Z pahorku spustili mnoho prken dolů ke slůji. Na stromy upevnili pevná lana a na 
jejich koncích udělali oka, která byla spuštěna před slůj. Před ní jako návnadu položili mrtvé 
jehně. Saň ucítila žrádlo, vyrazila ze slůje na jehně a převalovala se pod řetězy a oky lan, 
které nad ní spustili. 
 Když lidé viděli, že saň vlezla do ok řetězů a lan, vše pevně utáhli a tak ji spoutali, až 
se nemohla hýbat. Lana pevně přivázali ke stromům. Teď přemýšleli o usmrcení. Rychle 



stloukli velkou a pevnou mříž, podobnou zámecké, a spustili ji z vrchu na saň. Mříž potom 
zajistili velkými kameny. Navršili dvě kupy, jednu na hlavu a druhou na ocas. Pak před ní 
rozdělali oheň. Kouř ji přidusil, až ztratila sílu a za šíleného řevu zcepeněla. 
 Když Albrecht z Trautenbergu viděl se svými lidmi, že je saň mrtvá, nechal z ní 
stáhnout kůži, tu pak vycpal dřevěnými hoblinami a vysušil na slunci. Vycpanou saň vystavili 
ve staré věži a maso zakopali do země. 
 
 Při vyměřování města chodilo velké procesí s papežským legátem, který vysvěcoval 
různá místa – budoucí kostel, hrad, brány či hradby. Pan Albrecht z Trautenbergu nechal snést 
ze staré věže vycpanou kůži z draka, kterou vyzvedli na dva veliké stoly uprostřed náměstí, 
aby si lid v tyto památné dny mohl draka prohlédnout. Prostý lid, ale i hosté prohlíželi saň 
s velkým údivem. Za zvuku bubnů a troubení trubačů došlo ke drakovi i procesí s papežským 
legátem, který promluvil ke drakovi: „Ukrutný a hanebný netvore, ty jsi štěstím města 
Trutnova a navěky jím i zůstaneš.“ 
 Tím bylo proneseno proroctví trutnovského znaku a pečetě. Legát požehnal celé 
trutnovské obci a procesí pokračovalo směrem k budoucímu zámku. Když byly všechny 
obřady dokonány, vypukl lid v jásot a přes celou noc trvala památná veselice. Na druhý den 
ráno si všichni slíbili, že mezi nimi bude panovat vzájemná úcta a pomoc. Poté dal pan 
Albrecht opět vycpanou saň zanést zpět do staré věže, kde byla uložena až do svého převezení 
do Brna na zemský sněm. 
 
 V roce 1024 svolal kníže Oldřich do Brna zemský sněm, na kterém chtěl předat vládu 
nad Moravou svému synovi. Sněmu se zúčastnila šlechta a zástupci všech měst, kteří měli 
přísahat jeho synovi věrnost. Představenstvo města Trutnova se rozhodlo, že před 18 lety 
zabitého, vlasy vycpaného a úplně vyschlého draka, který v té době visel ve staré věži, 
přepraví do Brna a požádají knížete, aby ho přebral darem. Zároveň rozhodli vznést prosbu, 
aby Trutnov obdržel městskou pečeť a erb a poté že knížeti popřejí šťastné dny jeho vlády. 
 Pan Trautenberg vzal toto usnesení rady za své a po svém příjezdu do Brna nechal 
draka položit na stůl uprostřed tržiště, aby si ho každý mohl prohlédnout. Když pan Albrecht 
přijížděl, vyjel mu kníže míle v ústrety. Albrecht vyřídil blahopřání a přednesl žádost o erb. 
Také předal monstrum. Kníže přijal milostivě prosbu i draka a vyhověl žádosti udělením 
privilegií. 
 
Obraz znaku města v krajině 
 
 Obraz městského znaku v krajině (z katalogu „Už ho nesou“). 
Podivuhodnou shodou náhod lze vystopovat obraz městského znaku i v krajině města a jeho 
nejbližšího okolí v rozsahu, který načrtla tzv. sbírka pověstí o založení Trutnova a okolních 
míst. 
 „Položen do městské krajiny střeží svou podstatu drak. Už byl kdysi poznán, spoután a 
usmrcen, ale jen v jednom z nekonečné řady životů. Patřil jim pouhý okamžik a vzniklo město 
opředené legendou. Ti, co tam tenkrát byli, přenesli jeho obraz do městského znaku a svoje 
činy pečlivě zapsali do památné knihy. Je možné stát se nesmrtelným…“ 
 
 Z katalogu uvádím i zajímavou kapitolu „Průvod 6. května 2006.“ Náš průvod není a 
ani nechce být historickou rekonstrukcí. Vždyť události, které interpretuje, nejsou z tohoto 
světa. Mýtus o drakovi a o založení Trutnova je jinotajným vyprávěním, jehož obsah je 
natolik mnohovrstevnatý, že každému pozorně naslouchajícímu sdělí jen tolik, kolik si je sám 
schopen představit. Je to příběh bez konce, v jehož kontextu se dnes nacházíme i my. 
Vydejme se po jeho stopách a pokusme se jej nahlédnout z poněkud netradičního úhlu. 



Postavy: 
V čele zástupu jede na koni sám bájný zakladatel města pan Albrecht z Trautenbergu. 
Albrechtovo slovo je nám průvodcem jeho opakováním potvrzuje nově vznikající obec jeho 
zásluhy a právo vést svůj lid. Za Albrechtem kráčí symbolické postavy krále a královny 
(slunce a měsíce) představující mužský a ženský princip. Je tu i Matka Alchymie, žena 
moudrosti, přiměřenosti a lásky. Kolem tančí a pobíhá v masce havrana Merkur – šašek a 
blázen ztělesňující prchavost naší existence. Přišel i Zelený muž, duch lesa, který vládne 
hvozdům a dává jim v lidských představách řád, jenž není psán literou zákona, ale 
jasnozřivými pocity, které les vyvolává. Za skupinou dalších masek už duní bubny, zpívají 
píšťaly a dudy muzikantů. Následuje šedesát mužů a žen a dětí symbolizujících první 
osadníky. Možná jsou mezi nimi i Simon Latenbor – bájný stavitel Jaroměře a Trutnova, starý 
Hausmann – první pobočník Albrechtův i zakladatelé všech okolních vsí a dvorů. Táhnou 
vůz, na kterém před časem odvezli bandu lapků, sužujících zdejší kraj, do Prahy k potrestání. 
Na márách nesou zabitého draka. 
Cesta čtyř živlů: 
Průvod začínáme v místě památného pahorku, kde se z doteku vzduchu, vody, země a ohně 
zrodil drak. Už samo jméno pahorku je zahaleno tajemstvím. Starý německý název je někdy 
překládán jako „pahorek Lži“ a někdy jako „Ležení.“ Nedávno se však v nejstarším známém 
spise pověstí z roku 1654 objevila varianta zcela nová, jež by se dala interpretovat jako 
„vzdušný pahorek.“ Pod pahorkem na dnešním parkovišti stával od roku 1499 špitálský kostel 
sv. Petra a Pavla a v jeho blízkosti na návrší druhý kostel, farní. Snad měly modlitby věřících 
očišťovat a léčit prostor, kde se kdysi vznášel kouř z hranice dusícího našeho draka Oba dva 
svatostánky evokují obraz z pověstí, kde Albrechtovi lidé navršili dvě kupy kamenů na draka, 
jednu na hlavu a druhou na ocas, aby se nemohl hýbat. Takto střežené místo zůstalo až podnes 
panenské. Dnes, po více než čtvrtstoletí to vypadá, že čas záměrně odhalil pahorek tak, aby se 
mohl stát znovu místem „meditace“ a výchozím bodem k pochopení celého organismu města 
– stejně jako sloužil našim předkům, kteří odsud začali rozměřovat novou obec. I oni si však 
bezesporu uvědomovali, že paměť pokulhává a potřebuje své berličky. Možná proto pahorek 
osadili lípou. Německé jméno saně je totiž „Lindwurm“ – doslovně přeloženo jako lipový 
červ – a tak se strom stal „mluvícím“ znamením. 
 Čas vytvářel i jiné ne už tak zřejmé vazby na pomístní názvy. Dračí ulička se např. 
dříve jmenovala Jirchářská (Koželužská). Není jisté, zda někdy lidé toto řemeslo v uličce 
opravdu provozovali, ale díky pověstem víme, že drak byl zde po zabití stažen z kůže a 
vycpán. 
 
 Směřujeme do Vodní ulice lemované z jedné strany skalnatým ostrohem. Zhruba  
po 51 metrech nalézáme ve skále dveře uzavírající „štolku,“ jejíž přesný účel není obecně 
znám. Ale v dětských očích byla vždy vstupem do labyrintu podzemních chodeb, které se 
táhnou pod celým městem  a je jimi možno vstupovat do sklepení domů na náměstí, kostela a 
zvláště pak do Vinárny Pod hradem – pozůstatkem trutnovského hradu. Někde 
v nejspodnějších patrech tohoto systému čeká prý na svého objevitele hrobka bájného 
zakladatele města. Je plná zlata pocházejícího z loupeží lapků sužujících zdejší kraj před 
příchodem prvních kolonizátorů. 
 My však pojďme dále. Přes Vodní ulici, jejíž jméno odkazuje k existenci mlýnského 
náhonu, který od pradávných časů přiváděl vodu trutnovským mlýnům, docházíme k Úpě, 
k řece s prastarým jménem. I původ jejího jména je zahalen pláštěm tajemství. Znamená 
nejspíše vodu jako takovou. Při jejím brodu v dnešním Starém městě vznikla první ves ve 
zdejším kraji- Okolnost, která ji pojí s drakem, může být i ta, že Úpa jako jeho možná 
„roditelka“ (draci se rodí ve vodě) „úpí a pláče“ od chvíle, co byl zabit. Jisté je, že jméno Úpa 



se přeneslo i na nově vznikající město již na počátku 14. století. Pokračujeme Vodní ulicí a 
postupně míjíme budovu kostela, bývalý hrad a věznici. 
 
Průvod 6. května 1006 
 
 Za ní se dostáváme do Hlubokého příkopu. O tomto místě Sammler Schöppel říká, že 
je jedno ze tří, kde bylo zakopáno dračí maso. V temnotě příkopu pod starým dlážděním 
z kočičích hlav možná hnije něco, co mělo být ochranným amuletem umocňujícím obrannou 
sílu městských hradeb. 
 Průvod pokračuje na místo Horní brány. V její věži visely požární zvony, které se 
mnohokrát rozezněly, když Trutnov pohlcoval oheň. Ten se stal osudným i pro samotnou 
Horní věž, jež mu padla za oběť při posledním velkém požáru v roce 1861. Oheň ostatně 
decimoval město velmi často – jako by se touto zkázonosnou silou drak, ač mrtev, neustále 
připomínal. 
 A poté už vcházíme do samotného areálu města. Řekněme si tedy něco o jeho  
uspořádání. Petr Uličný píše, že „vzhledem symbolické povaze středověké kultury lze 
oprávněně hledat v městských útvarech i jejich ideový význam.“ Město Trutnov vidí jako 
dvojici ulic křížených dalšími příčnými ulicemi, to vše sevřené oválen hradební linie. 
Výsledkem pak je symbol kruhu rozčtvrceného křížem. Ten označuje v křesťanské symbolice 
Ráj a Krista. „Užití uvedeného symbolu znamenalo v symbolickém smyslu uchopení a 
ovládnutí Bohem rozděleného a popsaného světa. Tři brány v Trutnově patrně slibovaly 
ochranu a pomoc Svaté Trojice. Simon Hűttel píše v tzv. první části své kroniky, popisující 
legendární založení Trutnova roku 1006, že při svěcení bran byly členy příznačné pasáže 
z Janova Evangelia, kde se Kristus přirovnává k bráně, z 5. Knihy Mojžíšovy o požehnání 
vcházejícím i vycházejícím a z 24. Žalmu, kde je brána přirovnávána ke dveřím do světa. 
Vstup do těchto bran a vstup do tohoto města byl v symbolickém smyslu vstupem do Kristova 
Království.“ (Ročenka SOkA Trutnov 1999, str. 136-137). 
 V alchymii je stejný symbol čtvrceného kruhu hieroglyfem tyglíku – nádoby (v našem 
případě náměstí), ve které probíhal alchymický proces. Zde „materia prima“ (drak) 
podstupuje utrpení ohněm vložena do pece (celé vnitřní město), jenž má tři vstupy (tři brány), 
aby byla očištěna, spiritualizována a transformována pro pozdější vzkříšení. 
 Drak se ve středu tohoto pomyslného kříže na trutnovském náměstí „opékal“ téměř sto 
let. Jihoslovanskou ulicí pokračujeme až k renesančnímu domu galerie. Tady, poblíž bývalé 
brány, se průvod otočí a kolem nárožních kamenů s vytesaným drakem a šesticípou hvězdou 
míří ke Staré radnici. „Už ho nesou!“ volá herold, když průvod přichází ke staré věži. A poté 
Albrecht z Trautenbergu přikáže vyzvednout draka všem na odiv. 
 
 Katalog uzavírá (kromě medailonů Pavla Turnovského, Martina Stejskala, 
Divadelního souboru Čmukaři, Mamapapa o,s,m Tomáše Žižky a Martina Janíčka, Ateliéru 
Digitálních médií, Štěpánky Šimlové, Studentského divadla, Roberta Smolíka a Ladislava 
Doležala) poděkování partnerům projektu. Dále Mgr. Tereze Komárkové za realizaci masek a 
výtvarný návrh draka, Martinu Manychovi za jeho realizaci, Mgr. Janu Vídeňskému a dalším 
učitelům Gymnázia Trutnov, páteru Jaroslavu Furtanovi, Janě Štemberkové, Marii Horákové, 
Petru Nývltovi, Haně Jiráskové, Bc. Luďkovi Jiráskovi, Petru Kubáčkovi, dětem výtvarného 
oboru ZUŠ, Středisku ekologické výchovy a Etiky-Sever, Městské knihovně Trutnov, Domu 
kultury Trutnov, Městské policii Trutnov, Obchodní akademii Trutnov a personálu restaurace 
Na Růžku za mnohaletý azyl. 
 Zvláštní poděkování si zaslouží Simon Hűttel, Sammler Schöppel, DŽ Bor a naše 
město. 
 



 Jednotlivé akce programu navštívilo na 4000 diváků. Vysokou návštěvnost vykázaly 
obě výstavy, divadelní představení, podzemí parku, filmový projekt. Zaujala mše svatá 
v HSM v latinském provedení a koncert. Drak uměleckého kováře M. Manycha je 6,05 m 
dlouhý. Líbila se i akce s hedvábným padákem symbolizujícím vejce, ze kterého se drak  
po tisíci letech zrodil, tajemná atmosféra v Hlubokém příkopu a havran letící v závěru  
na stěnách domů náměstí.  
 Bouřka na začátku průvodu vytvořila iluzi jako by se drak znovu vrátil. Upoutaly  
i masky účastníků a vyzdvižení draka na věž radnice. Hlavní zásluhu na úspěšnosti této 
mimořádné akce má Občanské sdružení „Trutnov – město draka.“ 
 
Bitva o vlakové nádraží – Malé Svatoňovice 6.5. 
 
 Významnou akcí května byla „Bitva o koleje,“ kterou uspořádal Vojensko-historický a 
muzejní spolek Trutnov jako historickou rekonstrukci bojů z konce války v Malých 
Svatoňovicích 6. května. Hlavním organizátorem bitvy byl David Beneš z Klubu vojenské 
historie Odolov. Akci, která se uskutečnila v prostoru nádraží ČD v Malých Svatoňovicích, 
sledovalo na pět tisíc diváků. 
 Zdařilá akce proběhla v rámci oslav 61. výročí osvobození a povstání českého lidu 
v regionu Jestřebí hory. 
 
Studentský výtvarný salon – Galerie Dračí ulička 10.5. 

 

       
 
 Pozvání na Studentský výtvarný salon v Galerii Dračí ulička z pera profesora 
gymnázia Jaroslava Dvorského zveřejnily dubnové Radniční listy. 
 „Studentské Literární OVOce, doprovodná literární kolekce k expozici Foto a slovo, 
bylo i symbolickým předznamenáním předprázdninového výstavního finále v Dračí uličce. 
 Tradice autorských studentských salonů (fotografických či široce výtvarných) i 
sólových výstupů mladých tvůrců pevně koření ve výstavním plánu, vždyť zákonitě strhává 
masovou pozornost stovek studentů – spolužáků té mladé talentované umělecké řádky, která 
dík svému bohulibému zájmu pomalu dorůstá nejen ke svému celoživotnímu koníčku, ale 
často i k dalšímu profesnímu směřování. Příležitost vystavovat, ono nenahraditelné pozitivní 
zviditelnění, je jedinečnou výchovnou událostí jak v životě mladých nadějných autorů a silou 
osobního příkladu i jejich vnímavého kolegiálního zázemí, tak v životě a chodu celé 
výchovné a vzdělávací instituce – gymnázia, ale i celé městské kultury, jejíž je Galerie Dračí 
ulička už po léta nedílnou součástí. 
 Vždyť práce autorská tvorba naší mládeže a její percepce nejlépe zase vlastními 
řadami je znovunalézaným všelékem na možné záludné pocity společenského odcizení, 



životní marnosti a osobní nezakotvenosti, pocity jinak tak zcela zbytečně (a bohužel tak často) 
zkratově „řešené“ cestami, ze kterých není návratů…“ 
 Výstava je zajímavou prohlídkou kreseb a grafiky, malby, kombinovaných technik i 
prostorových prací. 
 
Květinový den 
 
 Mezinárodní květinový den se konal 10.5. už podesáté. Dvojice mladých i v ulicích 
Trutnova nabízí žlutý květ měsíčku lékařského za symbolický příspěvek 20 Kč – Podpora  
pro onkologické pacienty. 
 
Klub mladých autorů 
 
 Bývalí členové Klubu mladých autorů se sešli po 40 letech v literární kavárně Narcis 
na Krakonošově náměstí. Pěkné setkání zorganizoval František Brož. Vzpomínání bylo více 
než dost. 
 
Divadelní předplatné 
 
 Divadelní studio Ga Ga ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky uvedlo 11.5. 
v Národním domě groteskní alchymistickou komedii Neslyšitelný řev umění. Vstupné  
145 Kč.  
 
Jazzinec 
 
 Letošní Jazzinec skončil v Trutnově až 12. května. Potřetí již přijel Laco Deszi a jeho 
New York Celula – poprvé s novým basistou, poprvé s novým basistou, japonským 
virtuozem. „To, co předvedl, mě fakt dostalo. Byl to skvělý zážitek,“ komentoval vystoupení 
basisty duchovní otec Jazzince Tomáš Katschner. Ten hodnotí Jazzinec 2006 jako 
nejúspěšnější z dosavadních. 
 
ZUŠ OS Studio 
 
 „Tanec jako svoboda projevu,“ třetí z řady seminářů moderního tance pro veřejnost, 
připravilo OS Studio ve spolupráci se ZUŠ Trutnov v tanečním sále ZUŠ ve Školní ulici  
12. května. Cena semináře 50 Kč. 
 
ZŠ V Domcích 
 
 Na vedoucím, místě ZŠ V Domcích dojde ke změně – do důchodu odejde ředitel Karel 
Vašíček. Konkurzní řízení na tuto funkci vyhlásilo město na základě usnesení MR 12. května. 
 
 
 
 
 
 
 



Vinařské slavnosti 
 

       
 
 Trutnovské vinařské slavnosti se konaly již podruhé 13.5. v Národním domě. Jsou 
spojené s ochutnávkou vín z produkce českých, moravských i zahraničních výrobců. Hudební 
doprovod zajistila cimbálová muzika. 
 Pozváno bylo 11 vystavovatelů, zájemců přišlo na šest set. „Veřejnosti se už akce 
dostala do povědomí,“ uvedl tajemník Spolku přátel dobrého vína Vojslav Šťovíček Nejvíce 
lidem chutnaly moravské odrůdy. Večer pokračovala slavnost taneční zábavou. 
 
Sportovní ceny města Trutnova 

 

       
 
 Slavnostní rozdělení Sportovních cen města Trutnova za rok 2005 proběhlo 16.5. 
v budově Staré radnice. Nejlepší sportovec Eva Nývltová – běh na lyžích. Nejlepší 
mládežnický sportovec do 18 let Ondřej Horyna – běh na lyžích. Nejlepší sportovní kolektiv 
družstvo mužů a žen SK Olfin Car-Vella Trutnov – běh na lyžích. Nejlepší mládežnický 
sportovní kolektiv do 18 let Družstvo moderního tance Angeles při TJ Lokomotiva Trutnov. 
Nejlepší trenér (cvičitel) Ing. Pavel Pokorný – trenér plavání. Cena za významný přínos 
trutnovskému sportu Margaret Gartnerová, tajemnice TJ Lokomotiva Trutnov. 
 Slavnostní atmosféru večera zvýšilo působivé vystoupení orientálních tanečnic – 
trutnovských absolventek kurzů paní Martiny Francové. 
 (Podrobnosti ze slavnostního vyhodnocení jsou uvedeny v 11. kapitole kroniky.) 
 
 
 
 



Kavárna Oranžová zahrada (Oranžový dům) 
 

       
 
 Slavnostní otevření kavárny Oranžová zahrada v budově bývalého kojeneckého ústavu 
se konalo 16.5. od 14 hodin. Pozvání adresovali veřejnosti obyvatelé barevných domků 
Ústavu sociální péče Hajnice. 
 Nová kavárna je výjimečná tím, že personál tu tvoří klienti Ústavu sociální péče 
Hajnice. Na byty s chráněným bydlením s názvem Oranžový dům změnil před dvěma roky. 
Bydlí tu lehce postižení klienti. Problémem bylo, jak jim zajistit práci. Vzor našla ředitelka 
ústavu v Praze, kde už podobné kavárny fungují. „Kromě šance vytvořit pro naše klienty 
pracovní místa má projekt Oranžové zahrady ještě jeden cíl. Tím je začlenění občanů 
s mentálním handikepem do společnosti,“ uvedla. 
 Slavnostní otevření provedl starosta Trutnova Adamec. Poprvé se podávaly káva, 
zákusky, nealko nápoje a lahvové pivo ve dvou upravených místnostech – společky pro 
návštěvníky jsou před budovou. Kavárna je otevřena denně od 13 do 18 hodin. Vede ji 
Richard Mach. Pracuje tu šest klientů. „Naše kavárna je určena pro rodiče s dětmi a důchodce, 
tedy lidi, kteří nespěchají,“ informuje Mach. Obsluha tu není tak rychlá jako v běžné kavárně. 
 Kavárna by se měla stát i kulturním a vzdělávacím centrem. Mohla by sloužit i  
pro různé semináře i výstavy (připravuje se výstava prací kamenické školy v Hořicích). 
 
„Víme, kde žijeme?“ (procházka Trutnovem) 
 
 V cyklu poznávacích vycházek Trutnovem a jeho okolím proběhla 17.5. první akce, 
kterou zajistilo Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KH kraje, 
pracoviště Trutnov s vedoucí Alenou Ročkovou. 
 Tříhodinová procházka historicky památnými místy Trutnova, doložená 
dokumentárními fotografiemi, uvedl kronikář Trutnova Antonín Just. Procházku uzavřela 
Krátká beseda o kronice města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Divadýlko Trdýlko 
 

 
 
 Divadýlko Trdýlko v budově ZUŠ ve Školní ulici uvedlo 17.5. inscenaci Rocky IX 
(boxing, kissing, loutking) na motivy slavného filmového hitu o boxerovi Rockym. Vystoupil 
divadelní soubor Buchty a loutky. (hra získala v roce 2004 prestižní putovní cenu Erik jako 
nejpozoruhodnější loutkářská inscenace). 
 
Výstava obrazů americké malířky 

 

       
 
 V Galerii města Trutnova se 17.5. uskutečnil významný mezinárodní projekt Společná 
Evropa II. Představena tu byla velkoformátová díla Catherine Cabaniss. Její obrazy, jak uvádí 
ředitel GMT Aleš Pražan, v nás vytvářejí dojem, jako by se jednalo o dobře známé „evropské 
umění,“  mající svůj původ a vývoj v uměleckých proudech evropských kultur 20. století. Její 
malířská tvorba je založena na výrazném projevu symbolismu, a to jak na symbolismu barev, 
tak i symbolismu jako uměleckém směru, jehož počátek spadá do Francie koncem 19. století. 
Jasná struktura použitých barev hovoří o autorčině silném vnímání působnosti, významu a 
sdělnosti barev kladených do obrazu. 
 V malířském díle Catherine Cabaniss je podle ředitele Pražana skryto její vysoké 
osobní zařazení do společnosti, ale i citlivé vnímání životního prostředí. Barevně a emočně 
vystihuje čas a děj, společenské situace, prožitky, myšlenky a city. 
 Výstava malířského díla manželky amerického velvyslance potrvá do 18. června. 
 V úvodním slovu ředitel GMT mimo jiné uvedl: „Dovolte mi, abych se vrátil do 
historie a vzpomenul významný výstavní projekt Společná Evropa II, kdy tady vystavovalo  



16 výtvarníků z Anglie, Německa, Rakouska, Rumunska a České republiky. Nově galerie 
získala tímto projektem pevné místo na mapě státních galerií ČR, o kterých se ví, a to i mezi 
umělci Evropy. 
 Dnes stojí ale galerie před úkolem představit dílo americké umělkyně. C. Cabaniss 
získala titul Bakaláře výtvarných umění na univerzitě v Alabamě. Přestože není dílo C. 
Cabaniss v ČR dosud příliš známé, ve Spojených státech amerických se uskutečnila řada 
jejích samostatných výstav.“. 
 Na vernisáži krátce promluvil i starosta Trutnova Ivan Adamec. Po vernisáži se konala 
slavnostní večeře v hotelu Adam za účasti podnikatelů. 
 Americký velvyslanec se v Trutnově neomezil jen na návštěvu GMT. Ve školní 
jídelně trutnovského gymnázia poobědval a pobesedoval se studenty. V Mladých Bukách byl 
americký velvyslanec Wiliam J. Cabaniss poctěn čestným členstvím tamějšího Golfového 
klubu. 
 
Radioaktivní záření 
 
 Kontejner ve tvaru válce o rozměrech 25 a 30 cm byl 12.5. nalezen v Národní třídě. 
Nesl označení radioaktivní zářič. Kontejner nezpůsobil, jak šetření prokázalo, žádný únik 
z nádoby. 
 
Klub seniorů 17.5. 
 
 Na schůzi Klubu seniorů 17.5. byli pozváni ředitel Vodovodů a kanalizací Trutnov 
Josef Moravec a ředitel Finančního úřadu Trutnov Bohumil Novák, kteří zodpověděli ochotně 
řadu dotazů z řad trutnovských občanů. 
 
Aleš Hušák v Trutnově 
 
 Do Trutnova zavítal 17.5. i generální ředitel Sazky Aleš Hušák na besedu se studenty 
gymnázia, na kterém před lety sám studoval – maturoval v roce 1977. Hušák je známý mimo 
jiné vznikem obrovské víceúčelové Sazka arény v Praze. Při besedě na otázku, co je důležité 
pro dosažení úspěchu, překvapivě uvedl, že neúspěch. Ten podle něho je „hlavním faktorem 
úspěchu. Prožití neúspěchu je nutnou podmínkou příštích úspěchů.“ 
 Do Trutnova přijel Hušák na pozvání ředitele gymnázia Petra Skokana v rámci cyklu 
přednášek lidí z řad byznysmenů, kultury či novinářské oblasti, prostě osobností, za kterými 
jsou evidentní výsledky. 
 
Kulturní cena Jaroslavu Hofmanovi 

 

       



 
 Slavnostní ceremoniel spojený s předáním Kulturní ceny města Trutnova panu 
Jaroslavu Hofmanovi za jeho dlouholetou činnosti v oboru literatury, publicistiky a osvěty se 
konal 18. května v obřadní síni Staré radnice. 
 Jaroslav Hofman proslul mimo jiné přepracováním a vydáním celého díla Břetislava 
Kafky. Je autorem životopisných knih o léčitelích. V Trutnově založil Knihovnu rozvoje 
ducha a zasloužil se o novodobou tradici autorských autogramiád. Spisovatel je v historii 
Kulturní ceny od roku 1991, uvádí v rozhovoru s ním šéfredaktor Krkonošských novin Pavel 
Cajthaml, teprve druhým píšícím autorem. 
 Přestože ocenění je považováno za velmi významné, zakladatel trutnovského 
Literárního klubu ho nepřeceňuje. „Jsem hlavně rád, že cenu získal někdo za psané či 
mluvené slovo. Nemusel jsem to být zrovna já.“  „Od roku 1991, kdy město začalo ocenění 
udělovat, ho získal jednou člověk za psané dílo – kronikář Antonín Just. Od té doby to byli 
jen samí výtvarníci, fotografové a muzikanti. Nic proti nim, ale spisovatelé mi tam chyběli. 
Aspoň teď e dostala do centra pozornosti oblast, která jinak nebyla medializována.“ 
 „Sám se spíš považuji za životopisce a publicistu než spisovatele. Tendenci k psaní 
mám od dětských let. Ve třinácti jsem se jako školák dostal na měsíc do Jugoslávie. Třídní 
učitel mě tam pustil s tím, že si mám dělat deník a po návratu udělat pro ostatní přednášku. 
Tak jsem taky učinil. To bylo moje první literární a osvětové působení. 
 Moje první kniha se jmenovala Záhady podvědomí. Byla o přibližně pěti významných 
východočeských léčitelích. Pak jsem šel do penze a založil si zásilkové knihkupectví se 
zaměřením na rozvoj ducha.“ 
 Za své nejlepší životní dílo více než překlad a sepsání Kafkova díla považuje Svítání 
v duši Břetislava Kafky a Zpráva o léčiteli z Batňovic jako obdiv panu Prouzovi. Ty jsou 
nejcennější. „Ne, že bych odsunoval Kafkovo dílo, ale to se nedá číst, to se musí studovat.“ 
 A co dál? „Postihla mě vážná nemoc, takže jsem musel zařizovat spoustu věcí, které 
člověk na konci života udělat musí… Teď se zabývám osvětou, proto jsem založil Literární 
klub. To považuji za svou budoucí perspektivu… Mohu říci, že je hodně mladých, kteří umějí 
napsat zajímavá dílka. Soutěž Literárního klubu to potvrdila.“ 
 
 O hudební zpestření slavnostního večera se postarali vokalisté Jana Traspeová a Pavel 
Traspe s hudebním doprovodem Jana Haase. Zamyšlení o „světle“ inspirované knihou 
„Zpráva léčiteli z Batňovic – in memoriam Josefu Prouzovi“ přednesl předseda Trutnovského 
literárního klubu Jaroslav Dvorský se studentkou trutnovského gymnázia Terezou 
Rűckerovou. 
 (Podrobněji o tomto udělení Kulturní ceny Trutnova je v kapitole XIII.) 
 
Česko-anglické divadelní představení (ZŠ V Domcích) 
 
 První anglicko-české představení hry „Všude jinde je to lepší než u nás“ sehráli žáci 
ZŠ V Domcích 18. května. Věnuje se problematice drog a alkoholu. Představení bylo 
několikrát – pro žáky i veřejnost. Svou účastí podpořili poslání uvedeného představení, které 
vyzvedává význam prevence v této oblasti starosta Trutnova, dále zástupci P ČR, soudu a 
Riapsu. Ten se uvedenou problematikou zvlášť zabývá. Jemu byl také předán výtěžek 
z představení ( 15 555 Kč), které shlédlo na 800 diváků. 
 
Místní poplatky 
 
 Značnou část příjmů městského rozpočtu tvoří místní poplatky, které řada občanů 
neplatí. Výjimkou není ani Trutnov. Trutnovský městský úřad má u neplatičů pohledávku 



kolem milionu korun – o něco víc než před rokem. „Je to způsobeno nejenom špatnou 
platební morálkou lidí, ale i zvyšováním poplatků,“ uvádí vedoucí oddělení daní a poplatků 
Alena Troblová. I v Trutnově posílají neplatičům upomínky, případně jim zvyšují 
nezaplacené částky až několikanásobně. „Pokud se někdo dostane do tíživé ekonomické 
situace, splacení dlužné částky mu odložíme na pozdější dobu nebo umožníme úhradu  
po částech,“ uvádí Troblová. 
 
Opravy letního koupaliště 
 
 Léto je v dohledu a tím začnou v Trutnově problémy letního koupaliště. Je třeba 
opravit spadané nebo popraskané kachlové obložení stěn plaveckých bazénů. Letošní opravy 
neprovádí společnost VCES, která v roce 1998 bazén postavila. Provádí je jiná firma, ale 
náklady bude město požadovat od stavitele koupaliště. Vedení města je přesvědčeno, že stále 
platí záruka na stavbu bazénu už proto, že každoročně musel být opravován. Proti 
současnému řešení oprav se VCES brání. 
 Město si nechalo pro opakující se závady zpracovat odborné posudky, o které se  
ve sporu se stavební firmou VCES opírá. Celá záležitost pravděpodobně skončí u soudu. 
 
Stránky na dobrou noc U studánky 
 
 Díky dobré spolupráci mezi Trutnovem a Malými Svatoňovicemi probíhají i některé 
kulturní akce vzájemnou výměnou. Patřila k nim i akce „Stránky na dobrou noc U studánky,“ 
interpretace povídkových příběhů Indiánka a Ornament Kateřiny Adamcové, studentky 
trutnovského gymnázia, ve spolupráci s profesorem Jaroslavem Dvorským. 
 
„Strašidláci“ 

 

       
 
 I letos se 19.5. konalo dětské zábavné odpoledne, které zorganizoval Dům kultury 
Trutnov, nazvané Strašidláci. Trať účastníků (bylo jich na dva tisíce) měřila čtyři kilometry a 
bylo na ní dvanáct zastavení, setkání se strašidly s unikátním ustrojením a vzhledem.  
Za stromy, v křovinách překvapovali děti strašidláci – herci úpického divadla Aloise Jiráska. 
Trasa vedla městským parkem a jeho okolím – v cíli dostali účastníci potvrzení o odvaze a 
čepičku. (Pro kočárky se trasa nehodila.) 
 Akce „Strašidláci“ probíhá v Trutnově už více než deset let a představilo se při nich už 
na 130 strašidel. Počet návštěvníků a účastníků této akce se každoročně pohybuje kolem dvou 
tisíc – z toho bývá asi jedna třetina dětí. 
 



Očkování psů 
 
 Ve dnech 20. a 27. května bylo v Trutnově a jeho obcích (celkem na 18 místech) 
prováděno povinné očkování psů proti vzteklině. Provádí ho veterinární lékař střediska 
Veterinář, s.r.o., ve spolupráci s městským úřadem. Očkování si hradí majitel psa – 120 Kč 
očkování proti vzteklině, 250 Kč kombinovaná vakcina. 
 
MUDr. Jiří Lamberk v Trutnově 

 

       
 
 Městská knihovna pozvala 22. května trutnovské čtenáře na posezení se spisovatelem 
MUDr. Jiřím Lamberkem, žijícím v USA. V roce 1976 emigroval, žije v Miami a píše pouze 
česky. „Píši pro své přátele a čtenáře doma. Když jsem hledal na internetu čtivost, objevila se 
mi s největším pohybem knížek zdejší knihovna. Tak jsem začal mailovat s paní ředitelkou a 
nakonec se rozhodl, že přijedu.“ 
 V besedě přiblížil posluchačům prostředí siamské nemocnice a amerického 
zdravotnictví. „I když v Čechách již dlouho nežiji, myslím, že se tu v mnohém směru hodně 
změnilo. V nemocnici jsou kvalitní přístroje. Je těžké porovnávat. Ale kvalitní nebo špatný 
lékař může být všude,“ uvedl. Sám je autorem knih Siamské příběhy a Nemocnice na kraji 
Miami. Další knihu připravuje o českých emigrantech a jejich návratech. 
 V Miami letos uvedl koncert zpěváka Waldemara Matušky, s nímž ho pojí pěkné 
přátelství. 
 
Podchod pod viaduktem (?) 
 
 V zlepšení přístupu pro pěší k nově vznikající komerční zóně u Autostylu usiluje 
město zřízením podchodu. Ti, kdož nechtějí viadukt obcházet vpravo po stezce pro pěší, 
riskují cestu přímo pod železničním mostem, kde nerespektují dopravní značku a zkracují si 
cestu po frekventované silnici. Někteří si dokonce našli „cestu“ vrchem přes dvojité 
železniční koleje těsně u viaduktu. 
 O ražbě podchodu se uvažuje i proto, že po obou stranách silnice pod viaduktem chybí 
chodník. Projekt na stavbu podchodu byl již zadán. Akce to však finančně hodně náročná. 
„Odhadujeme to na šest až osm milionů korun. Bude se to dělat jako důlní dílo, tedy ražbou. 
České dráhy jsou k tomu svolné,“ uvedl starosta Adamec. Na vznik podchodu by mohly 
přispět i firmy v této zóně. 
 Trutnov podobné řešení už jinde má. Např. u ZŠ Komenského vede podchod  
pod frekventovanou silnicí na Hradec Králové a kde se dá bezpečně přejít. Využívají toho 
většinou však jen školáci – dospělí nejsou mnohdy ukáznění a přechází komunikaci se třemi 
jízdními pruhy přímo na křižovatce. A to i přesto, že se tady v minulosti už stala řada nehod. 



 Také na další hodně vytížené komunikaci mohou chodci bezpečně přejít na druhou 
stranu. Ulice Na Struze má skleněný nadchod v blízkosti křižovatky u ZŠ kpt. Jaroše.  
I v těchto místech bývají chodci neukáznění a přecházejí přes tříproudou ulici. 
 
ZPA CZ (květen) 
 
 V historii trutnovského podniku ZPA CZ došlo k významné změně. Špičkového 
českého výrobce koupila mezinárodní společnost Kilcullen Kapita Partners. Podle vyjádření 
generálního ředitele ZPA Jaroslava Jirmana se otevřou rozsáhlé možnosti v oblasti nových 
trhů v celosvětovém měřítku. Noví investoři se chtějí zaměřit především na export. ZPA má 
v současné době na 250 zaměstnanců. Existuje už skoro 60 let a pod dnešním jménem je od 
roku 1994. 
 
Stacionář v Náchodské ulici 
 
 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Náchodské ulici má už 
patnáctiletou historii – desetileté jubileum pak i Dětský stacionář na Kryblici. K jejich 
propojení má dojít. 
 Při této příležitosti mohou návštěvníci využít k zajímavým exkurzím. Rekonstruovaná 
budova bývalé mateřské školky v Náchodské potřebám stacionáře plně vyhovuje – prostory 
pro pracovní a zájmovou činnost. Je tu i velká zahrada, zmodernizovaná kuchyně s jídelnou. I 
to přineslo zlepšení chovancům. „Už nemusíme chodit na obědy do školy v Komenského ulici 
(jako dosud z Polské ulice). Je to velká časová úleva. Teď, co spadáme pod správu města, si 
nemůžeme vůbec na nic stěžovat,“ řekla vychovatelka stacionáře Naďa Senigová. 
 Kuchařky Marcelu Kadlecovou a Evu Kroutilovou převzal stacionář ze školky. Vaří 
na čtyřicet obědů. Chodí sem i učitelé z podnikatelské školy, pracovníci z Bytového podniku i 
lidé ze sídliště. Jídelníček je sestaven na 14 dní dopředu, stačí jídlo předplatit. Oběd stojí 45 
Kč. 
 
Projekt Emil 
 
 V rámci benefičního projektu Emil ve prospěch hendikepovaných dětí nabízely 22.5. 
studentky SZŠ zakoupení školní mazací gumy za 20 Kč a plyšového ptáčka za 50 Kč. 
 
Václav Jirásek – znak Malých Svatoňovic 
 
 Návrh nového obecního znaku a vlajky Malých Svatoňovic, schválený v Praze, je dílo 
trutnovského spisovatele s hornickou tématikou Václava Jiráska. Hlavním motivem znaku je 
strom, v jehož koruně je Madona s Jezulátkem. Po stranách kmene je dvojice hornických 
kladiv, které dokumentují havířskou minulost obce a místních dolů. Historie dolování tu 
zabírá čtyři století. 
 
 
 
 
 
 
 



Čestné uznání RM Miroslavu Šafaříkovi 
 

       
 
 Slavnostní předání Čestného uznání Rady města Trutnova panu Miroslavu Šafaříkovi 
za dlouholeté vedení Klubu seniorů Trutnov a za aktivní přístup k věcem veřejným se 
uskutečnilo 23. května v 17 hodin v obřadní síni Staré radnice. Slavnost zkušeně moderovala 
Veronika Svobodová z MěÚ Trutnov. 
 „Dovolte mi, abych Vás přivítala v naší obřadní síni, kde se v posledních letech 
uskutečňuje řada slavnostních setkání. 
 Rada města rozhodla na svém jednání 13. března tohoto roku o mimořádném ocenění 
jednoho z trutnovských občanů, který více než 15 let velice aktivně, neúnavně a nezištně vede 
nám všem dobře známé nepolitické sdružení trutnovských starousedlíků a patriotů.  Klub 
seniorů. Čestné uznání RM za dlouholeté vedení KS a za aktivní přístup k věcem veřejným 
dnes obdrží pan Miroslav Šafařík. 
 Už při vítání příchozích nebylo možné přehlédnout, že velkou část hostů budou tvořit 
právě členové KS, a to je dobře, protože je to důkaz toho, že Vaše práce, pane Šafaříku, je pro 
ně smysluplná, přínosná a že si jí váží. 
 Dovolte mi nyní přerušit na chvíli úvodní slovo a pozvat sem dívčí flétnové trio – 
Romanu Kozákovou, Janu Krouželovou a Dominiku Krejcarovou, které si pro Vás připravily 
několik skladeb. 
 
 Stručný výčet činnosti KS jen za poslední rok vydá na několik hustě popsaných stran. 
Proto mi dovolte, abych připomněla alespoň několik jejich základních momentů. KS se začal 
tvořit koncem roku 1990 a roku 1991 zahájil svou činnost. Klub kromě toho, že se pravidelně 
uchází (a je skoro neuvěřitelné, že v období od roku 2001 do roku 2005 se uskutečnila celá 
stovka schůzí), se velice aktivně zajímá o chod města a zdejší veřejné dění. Pořádá také 
k aktuálním tématům besedy s politiky ze všech úrovní – od komunální přes krajskou až  
po republikovou a evropskou – a i dalšími známými osobnostmi. 
 Například v roce 2005 bylo uspořádáno 54 besed. Všechny samozřejmě zajišťoval a 
moderoval právě předseda KS. Hosty klubu byla i řada osobností – trutnovských občanů, kteří 
dosáhli významných úspěchů v nejrůznějších oblastech – v kultuře, sportu i jiných.“ 
 Starosta města Mgr. Ivan Adamec uvedl svůj projev několika citáty: „Dnešní mládež 
je hrozná, horší však je, že k ní nepatříme“ (P. Picasso). „Už nyní myslete na to, že se časem 
dostaví stáří: ani jediná chvilka vám pak neujde zbytečně, nečinně“ (Ovidius). „Stárnout 
začínáme, když rezignujeme na mládí“ (W. Churchill). „Dbejme, aby nám stáří neudělalo 
vrásky také na duši, když je dělá na tváři“ (Michel de Montaigue). „Mladá generace si dnes 
váží stáří. Ovšem jen pokud jde o víno, whisky a nábytek“ (Truman Capote). „Když ubývá sil, 
přibývá moudrosti“ (neznámý autor). 



 Vážený pane Miroslave Šafaříku, dovolte mi, abych i já Vás i účastníky osobně 
přivítal v této krásné síni trutnovské radnice. Hezké úterní odpoledne. Již úvodní citace 
napovídají o důvodu dnešní malé oslavy. Klub trutnovských seniorů a jeho předseda Mirek 
Šafařík se dnes zcela výjimečně schází ze zcela jiných důvodů než obvykle. 
 Dnes tedy nebude křeslo pro hosta, nebudeme diskutovat o věcech veřejných i 
neveřejných, dnes budeme společně vzpomínat na posledních více než patnáct let. Na dobu, 
kdy klub vznikl, kdy jsme se všichni začali učit, jak zacházet s nově nabytou svobodou, 
naslouchat jeden druhému, uznávat odlišné názory, učit se demokracii. 
 Od té doby ušla společnost ohromný kus cesty a KS není v tomto směru výjimkou. Je 
však výjimečný něčím jiným, svou jedinečností na občanské scéně, svou neutuchající 
aktivitou a vitalitou řady jeho členů. Na prvním místě mi dovolte hovořit právě o vedení 
klubu, o jeho předsedovi Šafaříkovi. Je to skoro neuvěřitelné, ale letos oslaví pan předseda 
významné životní jubileum osmdesáti let. Za období fungování klubu mu věnoval zdarma 
tisíce hodin svého času, byl a je pro jeho členy osobností, bez níž si řada z nich nedovede KS 
představit. Při prosazování svých názorů, a zde mi dovolte osobní názor, mi někdy připomíná 
buldoka, psa, který je znám svou neústupností a vytrvalostí. 
 Pan předseda je také téměř klasickou ukázkou, že „společnost neutváří masy, ale 
konkrétní lidé. Rozhodně patří mezi známé trutnovské osobnosti.“ 
 Po upřímném blahopřání a přání mnoha dalších nápadů, zdraví, sil a životní pohody a 
optimismu uvedl starosta dva citáty – „Je těžko vládnout lidu, který má mnoho vědomostí.“ 
„Čas odhalí pravdu“ (Seneca). 
 
 Po předání Čestného uznání pogratulovali oslavenci všichni přítomní účastníci 
slavnosti – mezi nimi byl i nejstarší člen KS Jaroslav Středa (86 let) a nejmladší členka Věra 
Stránská (59 let). „Když jsme klub zakládali, uvedl mj. Miroslav Šafařík, v roce 1990, 
nenapadlo mě, že tady bude ještě po 16 letech a já se jako předseda dočkám Čestného uznání 
od rady. Beru to zároveň jako uznání pro náš klub.“ 
 Apolitický klub seniorů proslul pořádáním stovek besed s místními osobnostmi a 
politiky. Nešetřil přitom kritikou špatných věcí, ale uměl ocenit i úspěchy trutnovských 
občanů. V posledních letech se zaměřil i na celorepublikové dění. „Za nejvydařenější bych 
označil besedu s ředitelem Národní galerie Milanem Knížátkem a debatu s manželkou 
prezidenta Livií Klausovou.“ 
 KS má nyní 53 členů s věkovým průměrem 73,5 roku. „Jsem hrdý na to, že může dělat 
s lidmi, kteří mají v tomto věku zájem o dění ve městě,“ dodal Miroslav Šafařík. 
 
Zákazy kouření 
 
 Od začátku letošního roku by kuřáci neměli kouřit na autobusových zastávkách,  
ve školách, v kinech, v divadlech, ve sportovních halách, budovách státních úřadů a na jiných 
veřejně přístupných místech. V restauracích pak ve zvlášť vymezených prostorách. 
 V Trutnově zatím řešili strážníci přestupky na zastávkách autobusů. Větší problémy 
mají s nezletilými kuřáky. „Lidé a ředitelé škol nás žádají, abychom dohlíželi na prostory u 
škol. Přistiženým školákům domluvíme nebo je odvezeme k rodičům, které o chování jejich 
dítěte informujeme,“ uvádí ředitel trutnovské městské policie Karel Povr. 
 
 
 
 
 



Přednáška o T. G. M. 
 

       
 
 O životě a působení T. G. Masaryka velmi zajímavě promluvil 24.5. v klubovně Staré 
radnice Dr. Karel Řehák z Malých Svatoňovic. Úryvky z Čapkových hovorů s TGM přednesl 
dokonale profesor gymnázia Jaroslav Dvorský. 
 
Strategie rozvoje KH kraje 
 
 Veřejné projednání tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje proběhlo 24.5. 
v hotelu Patria. Jde o období 2007-2015. 
 
Quator Ebéne (koncert) 

 

       
 
 Město Trutnov a Dům kultury ve spolupráci s Festivalem Euro Art Praha připravily 
v Koncertní síni B. Martinů 25.5. koncert Quator Ebéne (smyčcové kvarteto z Francie) – 
Vladimír Leixner (violoncello). Záštitu nad koncertem převzal starosta města a senátor  
Mgr. Ivan Adamec. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den dětí 
 

       
 
 Dětský den 2006 připravil 27.5. Dům dětí a mládeže Trutnov na ploše hřiště a dalších 
venkovních prostor ZŠ R. Frimla. Nabídl velký vyhřívaný bazén, bungee trampolínu, vodní 
atrakce, indiánskou vesnici, taneční vystoupení, houpačky a kolotoče, vyhlídkový vláček, obří 
skluzavky, westernový vůz, stánky a občerstvení. 
 Na krytém pódiu vystoupí amatérské i profesionální umělecké subjekty z taneční, 
divadelní a hudební oblasti. Podrobný program na Dětský den přinesly květnové Radniční 
listy. 
 
Lhota 
 
 Svátek dětí oslavila letos obec Lhota netradičně, kde byly slíbené „Vojenské 
manévry.“ Na hřišti se sešli malí i větší vojáci, zdravotní sestry.. Pestrý program pro 
účastníky připravili občané Lhoty s Divadlem Vratislava Barvy. Maskovaný traktor vyvezl  
na trasu hraničního opevnění, kde byla připravena ukázka jednotlivých bunkrů, zbraní a 
techniky. Inscenováno bylo vojenské přepadení a bitva. Program zahrnoval i ukázky první 
pomoci, výcvik psů a pro děti samozřejmě občerstvení –jogurty, ovoce. 
 
Opravy komunikace v Horské 
 
 Koncem května byly zahájeny opravy páteřní komunikace z centra města na sídliště 
Zelená louka. V Horské ulici a na Úpském nábřeží probíhala oprava výtluků, pozůstatky 
letošní zimy. Řidiči, kteří nevyužili objízdné trasy po Krkonošské ulici, museli v dopravních 
špičkách čekat kvůli zpomalenému průjezdu ve frontách. 
 Opravy budou pokračovat pouze na příjezdových cestách k Horské ulici. 
  
 
 Od konce května probíhá zápis nových žáků do ZUŠ Trutnov pro školní rok 2006/07. 
Dolní věkovou hranicí je 6 let. Předškolní děti mohou navštěvovat jen taneční obor. Obecně 
platí, že s návštěvou ZUŠ by měly děti co nejdříve. Výjimkou je divadelní obor, kde 
přicházejí zpravidla studenti SŠ. 
 
 
 
 
 



J. Bruckműller „Sblížení“ – Galerie Lada 
 

       
 
 Výstava olejů, akrylů a smaltů byla zahájena v Galerii Lada vernisáží 24.5. Potrvá  
do 14.6. Návštěvníci mají příležitost shlédnout zajímavé práce Josefa Bruckműllera 
„Sblížení.“ 
 Řešení tvůrčích problémů hledá autor v teoretickém studiu znaků, symbolů a 
mezilidských komunikačních prvků. Vztahy mezi prvky, které může divák dešifrovat  
„na první pohled,“ a mezi složitější, významově bohatě rozlišenou strukturou celku dovolují 
výtvarníkovi vrstvit významy, prolínat je a propojovat. To, co ho především zajímá, není 
nikdy jen samotná podoba věcí, ale vždy vztahy, vazby a interakce, které mezi subjekty 
vznikají. Josef Bruckműller nenabízí divákovi hotové, definitivní schéma. Ponechává mu 
prostor k zamýšlení a k uplatnění vlastních životních prožitků. Na poměrně malých plochách 
se tak odehrávají příběhy mnoha lidských osudů, které se zde na malý okamžik protínají, aby 
vzápětí mohly pokračovat na své samostatné pouti časem a prostorem, uvádí se v recenzi 
Radničních listů. 
 
Studentský výtvarný salón (Galerie Dračí ulička) 
 
 „Vtipné průvodní slovo Michaely Šebestové a Jonáše Klimeše na vernisáži 
Studentského výtvarného salónu uvedlo do uměleckého prostoru gymnázia Trutnov poslední 
z pětice výstav školního roku 2005/06. 
 Už program vernisáže (zpěv Romany Kozákové a Elišky Rusové, zveřejnění 
Univerzálního životopisu nepochopeného umělce, udělení cen nejúspěšnějším autorům) 
přilákal desítky studentů i trutnovskou veřejnost. A je na co se dívat! Až do 26.6. se i na Vaši 
návštěvu těší všichni vystavující studenti, dokonce jak už z řad primánů, tak i maturujících 
oktavánů…,“ připomíná Jaroslav Dvorský. 
 
 Mateřská škola „Stonožka“ (odloučené pracoviště Benešova, Trutnov 3) připravila 
Dny otevřených dveří ve dnech 29.5.-2.6. k 60. výročí založení školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antonín Just a jeho Žena (komorní večer v KSBM 29.5.) 
 

       
 
 Pátý komorní večer z volného cyklu setkání s uměleckým slovem – tentokrát 
v Koncertní síni B. Martinů Antonín Just a jeho Žena aneb Autorský přednes, křest básnické 
sbírky a autogramiáda 29. května připravil Literární klub Trutnov. 
 Pozvání k němu uvedl v Radničních listech Jaroslav Dvorský: „Milí Trutnovští, na 
samém sklonu měsíce lásky ve společnosti Hlasu a Naslouchání (plastiky Olbrama Zoubka 
v KSBM) na vás čeká překvapivý důkaz pro tvrzení, že trutnovskou kroniku píše a spravuje 
(již bezmála půl století) opravdový básník… 
 Tři desítky básní se seifertovsky citově naléhavým obsahem i pečlivě cizelovanou 
třístrofovou básnickou formou jsou nezapomenutelným nahlédnutím do soukromé poetické 
kroniky autorova obdivného vztahu k ženě. Vyzrálý soubor rodinných i mileneckých reflexí 
pod prostým titulem Žena má jiskru vkusné intimní poezie i sílu příkladu životní harmonie. 
Má sílu oslovit čtenáře a posluchače i daleko za branami trutnovského regionu. 
 Setkání s panem Antonínem Justem a s jeho poezií – navíc spojené se křtem básnické 
sbírky Žena a autogramiádou – je naším malým dárkem k blížícím se autorovým 
pětaosmdesátinám.“ 
 Recitují Antonín Just a Jaroslav Dvorský. Hudební spolupráce: Jan Vídeňský, Daniela 
Schickerová a Radek Ježek. Návštěvníkům pořadu bude věnován autorský výtisk sbírky  
A. Justa. 
 
 Své dojmy ze setkání vyjádřil Josef Farský v Radničních listech. „Vstupenka na Ženu 
– poznámka o slavnostním večeru k poctě básnické sbírky Antonína Justa. 
 Byla mi předána vstupenka, která se i v rodině obvykle ukládá do pamětnických 
dokumentů. Zvala, jak na ní předtištěno, na autorský přednes, na křest básnické sbírky,  
na autogramiádu. 
 V pondělním podvečeru dne 29. května 2006. Do místa vskutku důstojného –  
do Koncertní síně Bohuslava Martinů, ve které Dům kultury Trutnov uspořádal večer  
pod názvem „Antonín Just – Žena.“ Byl jsem potěšen pozvánkou, hlavně však zájmem 
trutnovských občanů – podobné společenské a zvláště literární pořady a programy tohoto 
nebývají v současné době právě nejčastější a nejnavštěvovanější. Avšak koncertní síň 
v Úpické ulici se o 19. hodině naplnila do posledního místa v přízemí a na balkoně. Dík 
pozorným pořadatelům mohli obsadit i další čekající zájemci vše, co se dalo k přisednutí. 
 Jim všem pak zarecitoval sám autor sbírky Žena, letos pětaosmdesátiletý Antonín Just, 
a z trutnovského gymnázia Mgr. Jaroslav Dvorský, vlastně spolutvůrce publikace a 
organizátor slavnostního večera. Na jeho programu se hudebně podíleli Jan Vídeňský, Daniela 
Schickerová a Radek Ježek. 
 Tento pátý komorní večer z volného cyklu setkání s uměleckým slovem „Místo  



pro Tebe kousek od nebe“ zakončoval zástup těch, kdož chtěli popřát panu profesorovi 
vytrvávající dobré zdraví a síly pro další tvůrčí činnost. 
 My všichni v tom vinoucím se zástupu jsme toužili nejen pro útlé, ale současně 
obsažné bělostné knížečce s čerstvě se lesknoucím podpisem i případným věnováním. Jen 
tady, v onom májovém podvečeru, se těch publikací rozešlo na dvě stě. Tolikrát stejný a 
podotýkám zvláště citelný podpis, případně s dalším věnováním, ten kaligrafii zvyklá ruka 
oslavence vykreslovala v podvědomí ještě po cestě domů. 
 Předpokládám, že tyto pocity, ač zdánlivě ryze osobní, zaznamená oslavenec aspoň 
několika větami do městské kroniky, vlastně další umělecké publikace dnes už o 48 svazcích 
s téměř 18 000 stranami, které shromažďuje a přičítá už od roku 1958.“ 
 Slavnostního setkání se zúčastnili představitelé města, rodinní příslušníci, žel, už bez 
paní Toničky Justové, manželce autora – zemřela v prosinci 2003, mnoho přátel a známých. 
 
 Sbírku veršů Žena vydal Trutnovský literární klub. Náklad 1 000 kusů. Odpovědný 
redaktor: Mgr. Jaroslav Dvorský. Ilustrace a kresba na obálce Zuzana Blažková. Vyšlo 
v klubové edici Litera prima za laskavého přispění společnosti A+K s.r.o. Trutnov, 
Královéhradeckého kraje a města Trutnova. Sazba a tisk: Pratr, a.s. Trutnov. 
 
 Úvodním slovem sbírku veršů vybavil Jaroslav Dvorský: „Cherchez la Femme –  
Za vším hledej ženu.“ Za úsměvem i vráskami života. Za rozvernými i tklivými rytmy i 
melodiemi. Za rámy malířských pláten. Za básnickými obrazy poezie samé… 
 Žena. Žena maminka, žena milenka. Dcera Země, manželka tuláka po hvězdách, mezi 
nebem a zemí matka pozemských hvězdiček – dětí… 
 Žena je živoucí kolébkou nového života, ohněm rodinného krbu i jeho laskavou 
pozorně naslouchavou vrbou, citlivým seizmografem neomezených hloubek a vzdáleností i 
spolehlivým hromosvodem, pokud osud nesmlouvavě zalící… 
 Pojmenování „žena“ je stručné, a přitom všeobsažné jako „země,“ jako pevná pevnina 
odolávající rozmarům moře. Žena. Vymodelovaná a vymodlená krajina. Abstraktem vesmírné 
krásy konečně nabírá oku nejlibější podobu a sestupuje na zem… 
 Proto to pouto a zájem ze strany muže. Pupeční šňůra nikdy nebude přestřižena 
docela… 
 A tak v knize knih Šalamoun zpívá Píseň písní, Petrarca vášnivě opěvuje Lauru, 
Kollár se k Míně tiskne stejně silně jako k celému národu a Toník své Toničce po česku vyzná 
lásku tak, jak to v jednadvacátém století umí už jen lidová píseň: pokorně, upřímně a srdečně, 
bez ohledu na čas, osudový prostor a autorské vavříny…“ 
 
Centrum Světlo 
 
 Klienti Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko Světlo společně 
s dobrovolníky prodávali koncem května i v Trutnově vlastnoručně namalované pohlednice. 
„Centrum je určeno dětem a dospělým s mentálním, kombinovaným nebo duševním 
onemocněním ve stabilizovaném stavu. Zaměřuje se také na ranou péči, kterou poskytuje jako 
terénní sociální službu pro rodiny s postiženými dětmi.“ Středisko Světlo je ve Vrchlabí. 
(Záslužná akce, při které se ale vtírá myšlenka, proč stát více nepomáhá postiženým…) 
 
Ne drogám 
 
 Dobrovolníci z projektu Řekni Ne drogám, řekni Ano životu připomněli 30.5.  
i trutnovským občanům svou kampaní. Slovy, letáky, brožurami výrazně upozornili  



na nebezpečí marihuany, extáze a dalších drog. „Češi jsou na prvním místě ve spotřebě 
marihuany a v popředí žebříčku ve spotřebě taneční drogy extáze v Evropské unii,“ uvádí 
Zuzana Leová, koordinátora projektu. 
 Problematikou drog se v Trutnově odborně zabývá Olga Trunečková z trutnovské 
organizace Riaps, která se zaměřuje i na uživatele drog. „Prvními drogami jsou takzvaně 
legální alkohol a cigarety.“ Kampaň proti drogám v Trutnově uspořádali dobrovolníci  
ze Scientologické církve. 
 
Publikace Významné budovy 

 

       
 
 Slavnostní křest knihy Významné budovy, kterou vydalo město Trutnov, dokončené 
už koncem března, moderovala 30. května ve Staré radnici mluvčí MěÚ Veronika Svobodová. 
Publikace je pátým pokračováním edice Odkazy. 
 „Jistě víte, že naše město vydalo před nějakým časem drobnou publikace, která dále 
rozšířila již poměrně známou edici s názvem Odkazy. Po předchozích dílech kostely, Hrady a 
tvrze, Kaple a Měšťanské domy se trutnovským patriotům, které těší vše, co přispívá 
k dalšímu poznání historie našeho města, dostává do rukou toto dílko, nazvané Významné 
budovy. 
 O zrodu námětu pro tuto knížku, o její koncepci a vlastním obsahu je nejpovolanější 
promluvil sám autor textu pan Mgr. Marek Madaj.“ Ten pak velmi stručně seznámil 
s okolnostmi, za kterých publikace vyšla. 
 „Děkuji pani Madajovi,“ pokračovala Veronika Svobodová, „a teď bych Vám, dámy a 
pánové, ráda představila i další členy redakční rady, kteří se na knížce Významné budovy 
podíleli. Autorem báječných fotografií, které poskytují čtenáři možnost porovnání současné 
podoby popisovaných budov s tou, jež je zachycena na dobových obrazech a fotografiích, je 
pan Bohuslav Tošovský. 
 Za grafické a výtvarné ztvárnění publikace děkuji paní Růženě Řezníčkové, která 
spolupracovala i na předešlých dílech a vlastně již v počátku citlivě vdechla celé edici její 
podobu a charakter. Na vzniku publikace se významně podílel a celý text do němčiny přeložil 
pan Ing. Gűnter Fiedler. 
 Náš dík patří i ostatním subjektům, které velmi vstřícně spolupracovaly na přípravě a 
výrobě knížky. Patří k nim tlumočnická a překladatelská agentura Jas paní Simony 
Vomáčkové, která zajistila překlad textu do angličtiny a polštiny, Dále Muzeum Podkrkonoší 
v Trutnově a Státní okresní archiv v Trutnově, které poskytly dobové fotografie a obrazy, 
Studio Kazi Hronov, které zajistilo digitální zpracování a lom sazby a Tiskárny B.N.B., s.r.o. 
Velké Poříčí. 



 Velmi si vážíme i pomoci, kterou nám ve formě finančního příspěvku na vydání 
knížky poskytl Královéhradecký kraj a trutnovské firmy Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., 
ZPA CZ, s.r.o. Trutnov, Tyco Electronics EC Trutnov, s.r.o. a BAK, a.s.“ 
 Po hudebním vystoupení studentů gymnázia Daniely Schickerové a Radka Ježka 
pokračovala Veronika Svobodová: „Vážení hosté, pokud jste zatím neměli příležitost 
nahlédnout do naší nové publikace, dovolte mi, abych Vás s ní seznámila malým úryvkem. 
Přestože zahrnuje samozřejmě i důležitější budovy včetně Staré radnice, vybrala jsem neméně 
zajímavý příběh dřívějšího hotelu, nám asi nejznámějšího pod jménem Varšava. 
 Jako hybrid mezi zájezdním hostincem a hotelovým zařízením pro bohatší klientelu 
začínal i nejpřednější trutnovský hotel na náměstí – U bílého koně. Tento objekt patří 
k nejdříve obydleným částem nově založeného města, což mimo výjimečně výhodné polohy 
dokládá i pro Trutnov zatím unikátní archeologický nález keramiky ve slovanské tradici, 
datovatelný do širšího 13. století, z roku 2001. Dnešní čp. 19 na stavební parcele dvojnásobné 
šířky bylo bezesporu jedním z nejvelkolepějších domů středověkého a raně novověkého 
období. Počátky hostinské činnosti je možno hledat již koncem 17. století, kdy tehdejší řezník 
Kryštof Gűttler objekt koupil i s právem vaření pálenky. V této činnosti pokračoval i jeho 
stejnojmenný syn, též řezník. Dům vyhořel při požáru města roku 1745. Při jednom 
z majetkových převodů se roku 1759 poprvé objevuje definice domu jako hostince  
pod názvem „Bílý kůň,“ což dokládá vyobrazení z 2. poloviny 18. století, kde je hostinec 
označený znakem s koníkem. 
 Patrová stavba s dřevěným průčelím ukončený jednoduchým širokým trojúhelníkovým 
štítem již obsahuje zděné jádro. Roku 1799 hostinec opět vyhořel. Jeho nový majitel v rámci 
obnovy objekt rozšířil mimo městskou hradbu. Hostinec sloužil jako nejlepší ubytovací místo 
ve městě – bydleli zde ruský car a rakouský a německý císař. 
 Od 50. let 19. století vlastnil objekt Josef Erich, který proměnil zájezdní hostinec  
na moderní hotel, především po posledním požáru města v roce 1861. V této době vznikla i 
současná podoba objektu s pozdně klasicistně koncipovaným průčelím a novorenesanční 
fasádou. 
 Hotel svoji zlatou dobu prožil v poslední třetině 19. století, kdy hostil účastníky 
lnářských burz. Roku 1910 získal objekt Julius Zippel a hotel nesl jeho jméno. Pod názvem 
„Varšava“ sloužil dále jako hotel až do konce 80. let 20. století. Během 90. let byl opuštěný a 
chátral až do počátku 21. století, kdy započala jeho celková rekonstrukce. Dnes tento bývalý 
hotel slouží jako víceúčelový objekt, ve kterém jsou obchody, kanceláře různých firem a 
byty.“ 
 Program uzavřel symbolický křest knížky starostou města Adamcem a autorů 
publikace. 
 
Zápis do MŠ 
 
 V květnu probíhal zápis dětí do Mateřské školy Trutnov. Je nutné přihlásit všechny 
děti, které nastoupí v průběhu celého školního roku 2006/07. I letos budou o letních 
prázdninách uzavřeny určené MŠ. Po dobu jejich uzavření je možné přeřadit děti na jiné 
pracoviště. 
 
Veřejná zeleň 
 
 Stálou pozornost věnuje město veřejné zeleni. V květnu pokračovaly TS s výsadbou 
na kruhovém objezdu u Autostylu. Výsadba je sestavena z nižších listnatých a jehličnatých 
druhů. Připravuje se i plocha pro letničky, které objezd výrazně oživí. 



 V květnu vyhlásil Trutnov I. ročník soutěže Krakonošova zahrádka. Proběhne ve dvou 
kategoriích: 1. předzahrádky rodinných a bytových domů, 2. květinová výzdoba oken a 
balkonů. Vyhodnocení s hodnotnými cenami proběhne v srpnu. Registraci soutěžících provádí 
Ing. Jitka Ryšavá z odboru rozvoje a ÚP, koncepce zeleně. 
 
TIC 
 
 Novou turistickou mapu Trutnova vydalo Infocentrum na Krakonošově náměstí 
v měřítku 1:50 tisícům za 69 Kč. „Dosud se Trutnov objevoval na okraji většiny turistických 
map. Teď konečně máme mapu, kde je dobře vidět celé Trutnovsko,“ komentuje vydání 
Informačního střediska Trutnov Martin Veselý. 
 Mapa zachycuje severní oblast Trutnova s Krkonošemi, dále na východ od Úpice a 
Adršpašsko-teplické skály, na západě Hostinné a okolí, na jihu Dvůr Králové a Babiččino 
údolí. Středisko připravuje i vydání mapy pro cyklisty. 
 
Matriční události v květnu 
 
 V měsíci květnu se v Trutnově narodilo 62 dětí, z toho bylo 19 trutnovských  
(9 chlapců a 10 děvčat). Dne 13.5. se konala ve Staré radnici slavnost vítání dětí do života.  
Do pamětní knihy města bylo zapsáno 15 dětí. 
 V tomto období zemřelo v Trutnově 42 lidí, z toho bylo 18 našich spoluobčanů  
(11 mužů a 7 žen). V květnu bylo uzavřeno 6 manželství. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 33 našich 
spoluobčanů s kytičkou a malým dárkem. (Měsíčně o matričních událostech informuje 
v Radničních listech Věra Ouhrabková). 
 
Oznámení o volbách 

 

       
 
 S měsíčním předstihem zveřejnil Městský úřad Trutnov oznámení starosty o době a 
místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Doba konání voleb se uskuteční 
2.6. od 14 do 22 hodin a 3.6. od 8 do 14 hodin. 
 
Nezaměstnanost v květnu 
 
 K 31.5. vykázal Trutnov na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel celkem 1 564 
nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti činila 9,36 %. 



 Podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podle výkazu Úřadu práce Trutnov byla 
v okrese vyplácena 1 875 uchazečům o zaměstnání, tj. 33,9 % z jejich celkového počtu.  
Na podporách v nezaměstnanosti bylo od počátku roku vyplaceno celkem 40 174 000 Kč. 
 Počet volných pracovních míst byl 531 – dělnická povolání, 189 – ostatní povolání,  
1 – pro občany se změněnou pracovní schopností. Na 1 volné pracovní místo připadalo 
v průměru 7,7 uchazeče o zaměstnání (v dubnu 7,6). 
 Na veřejně prospěšných pracích, organizovaných na základě dohod úřadu s obcemi a 
charitativními institucemi, bylo umístěno 65 uchazečů o práci. Do rekvalifikace bylo zařazeno 
109 uchazečů. Na vyhrazená místa pro uchazeče do 25 let a absolventy škol bylo umístěno  
9 uchazečů. S příspěvkem úřadu vzniklo 60 pracovních míst. 
 Na okrese připadlo na 61 626 ekonomicky aktivních obyvatel 5 523 nezaměstnaných. 
Míra nezaměstnanosti činila 8,96 %. 
 Projekt pro nezaměstnané absolventy SŠ a VŠ a pro studenty se i v Trutnově dobře 
rozvíjí. Do projektu Občanského poradenského střediska Dobrovolnictví absolventů se 
zapojily dvě desítky zájemců. Zájem je dán širokou nabídkou oblastí, např. sociální, kulturní, 
veřejnoprávní, mediální či cestovního ruchu. Nezaměstnaní absolventi škol se často ocitají 
v bludném kruhu. Zaměstnavatelé po nich požadují praxi, kterou nemají kde získat. Jednou 
z možností, jak ji získat a zvýšit šanci na získání místa je zapojení do projektu Občanského 
poradenského střediska Dobrovolnictví absolventů. Šedesátihodinový závazek je možné 
realizovat do 31.8. příštího roku. 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 

 
 



Kulturní nabídka na červen 
 
Kulturní nabídka Radničních listů na červen: 
31.5.-2.6. Trutnovská taneční akademie. Pořadatel: Elschek Dance Center – Bene Dance Art 
Team a DK. 
1.6. Závěrečný koncert žáků a učitelů. ZUŠ. Konc. síň B. Martinů. 
1.6. Jarní vánek. Country club Bonanza. 
3.6. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub filatelistů. Klub důchodců Na Nivách. 
3.6. Volební mejdan. Country club Bonanza. 
7.6. České trio. ZUŠ a Občanské sdružení Studio. Konc. síň B. Martinů. 
8.6. Klub medvídků. Městská knihovna Trutnova. 
8.6. Absolventský koncert. ZUŠ v sálku ZUŠ. 
8.6. Wotroci s Jardou Fairaislem – dědkem. Country club Bonanza. 
9.6. Promenádní koncert Krakonošsky. Pořádá: Městská dechová hudba. Dům kultury 
Trutnov a město Trutnov. 
10.6. Country pod širákem. Country club Bonanza. 
11.6. Jiří Stivín – flétny, Václav Uhlíř – varhany. Pořádá OS Regio Musici a město Trutnov. 
Kostel Narození P. Marie. 
12.6.Jarní koncert v přírodě. Vystoupení komorního souboru Collegium Camerale. Městský 
park. (V případě nečasu o týden později.) 

 

       
 
13.6. Jiří Tymel a Lidmila Hanušová – varhany. OS Regio Musici a město Trutnov. Kostel 
Narození P. Marie. 
14.6. Rozloučení s předškoláky. Městská knihovna. 
14.6. Tři v Narcisu. Trojice gymnasiálních kantorů opanuje prostor obrazem, slovem i 
hudbou. Účinkují Jaroslav Dvorský, L. Hašek, Jan Vídeňský. Pořádá LKT.14.6. Žákovské 
vystoupení ZUŠ. Sálek ZUŠ. 
15.6. Kasteláni. Country club Bonanza. 
16.6. Moderní tanec v souladu s anatomií našeho těla. OS Studio a ZUŠ. Sál ZUŠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.-18.6. Babský rachot. Country festival dámských kapel. PKS Bojiště. 
 

       
 
16.-22.6. Dětská scéna 2006. Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů a přehlídka 
dětského divadla. (Viz podrobný program.) 
17.6. Pivofest. Pořadatel: Daniel Šafr. Krakonošovo náměstí. 
17.6. Absolventský varhanní koncert žáků ZUŠ. Pořádá OS Regio a město Trutnov (kostel). 
18.6. Anna Reinišová – housle. Josef Rafaja – varhany. OS Regio a město Trutnov (kostel). 
22.6. Znovuzrození. Country club Bonanza. 
24.6. Tradiční vzpomínková akce u příležitosti 140. výročí bitvy u Trutnova 27.6.. Pořadatel: 
KVH Trutnov a Komitét pro udržování památek 1866. Město Trutnov. 
25.6. Ars Cameralis Pragensia. Josef Kšica – varhany. OS Studio, město Trutnov. 
28.6. Robert Fulghum. Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v MŠ. Účinkují Fr. Brož, D. 
Halířová a M. Janečková. Pořádá LKT. 
29.6. Musica antiqua Trutnov. Koncert. Pořádá DK. KS B.Martinů. 
29.6. vítání prázdnin. Country club Bonanza. 
 
Výstavy: 
Do 14.6. Josef Bruckműller: Sblížení. Výstava olejů, Krylů, smaltů. Galerie Lada. 
Do 18.6. Catherine Cabanis. Impresivní poeticky laděná tvorba v obrazech. GMT. 
Do 22.6. Jural Kaman: Děti světa. Výstava fotografií v kině Vesmír. 
Do 28.6. Studentský výtvarný salon. Galerie Dračí ulička. 
16.6.-3.9. Cechovní památky Trutnovska a Královédvorska. 
 
Dětské dny: 
3.6. Dětský den „Za školou.“ Pořádá AC Trutnov. Sport. areál ZŠ Komenského. 
3.6. Dětský den na Dvoračce. Pořádá Restaurace Dvoračka. 
10.6. Dětský den. Pořádá Komunitní centrum pro Romy. Diakonie CČE. HSM. 
 
Letní kino Bojiště. PKS Bojiště: 
2.6. Harry Pottier a Ohnivý pohár (mládeži přístupno) 
9.6. Jak se krotí krokodýli (mládeži přístupno) 
23.6. Lathura – Vesmírné dobrodružství (mládeži přístupno). 
30.6. Hostel (mládeži do 18 let nepřístupno). 
 
Krkonošská výstava (přípravy) 
 
 O říjnové 4. Krkonošské výstavě už v červnu informovala Regionální hospodářská 
komora. Už loňská účast 16 polských vystavovatelů a návštěvu dalších 30 polských firem 



naznačily rostoucí zájem u polských sousedů. Novinkou letošní výstavy bude virtuální 
elektronický katalog nabídek a poptávek českých a polských firem. K propagaci účasti na 
výstavě, pořádané pod patronátem města Trutnova bude osloveno 82 polských organizací a 
institucí v příhraniční oblasti Dolnoslezského vojvodství. 
 
Přípravy Trutnovského podzimu 
 
 V plné přípravě na Trutnovský podzim byli už v červnu organizátoři těchto už 
tradičních hudebních slavností. Letošní 26. ročník bude zahájen 3. října a potrvá do 20. října. 
Festival bude provázet výstava „Krajiny duše,“ olejomalby a grafika herečky Blanky 
Bohdanové. 
 
Přípravy DED 
 
 Přípravě v létě se nemohla vyhnout ani další významná podzimní kulturní akce Dny 
evropského dědictví. Národní téma vyhlášené pro DED 2006: „Otisk slavných jmen – 
historické objekty, v nichž žili slavní lidé.“ 
 V Trutnově se bude v letošním roce jednat o jedenáct míst a objektů, které budou 
volně přístupné. Připravuje se i bohatý doprovodný program. Novinkou budou „Rekordy  
pro všechny“ – netradičních šest disciplin, kterých se mohou zúčastnit zájemci různých 
věkových kategorií a pokusit se vytvořit svůj osobní nebo dokonce trutnovský rekord, který 
bude zaznamenán do nově založené knihy trutnovských rekordů. 
 
Kácení vrby na Kryblici 
 
 Začátkem června proběhlo v Kryblické ulici u domu čp. 426 kácení mohutné vrby 
bílé, což vyvolalo u některých občanů rozpaky, protože strom byl v dobrém zdravotním stavu. 
Podle odborníků to však bylo ve skutečnosti horší – napadení dřevokaznou houbou, odpadání 
některých i silných větví za větru. Místo po vrbě, která byla dominantou Kryblice, nezůstane 
ale prázdné. Na podzim tu bude vysazen stejný druh stromu. 
 
Volby 2006 
 
 Blíží se datum voleb. Podobně jako při minulých má Trutnov 36 volebních okrsků a 
v přilehlých 12 obcích je dalších 16. Trutnovsko registruje na 33 000 oprávněných voličů, 
kterým byly s předstihem doručeny volební lístky. Komu by chyběly, může si je vyzvednout 
v inforecepci MěÚ nebo těsně před hlasováním přímo ve volební místnosti. Komise rovněž 
vydala 329 voličských průkazů. „Lidé na ně mohou volit kdekoliv, ale musí hlasovat lístky, 
které obdrží u tamní volební komise,“ uvedl Luboš Rathouský z MěÚ.  
 Volební okrsky jsou: Babí 30. Speciální ZŠ, Horská 160. Mateřská škola, Úpská 559. 
ZŠ, Mládežnická 536 (3 volební místnosti). A+K, Tovární 10. Střední průmyslová škola, 
Horská 59. Městské jesle, Horská 482. ZŠ V Domcích (2 vol. místa). ZŠ Komenského 399. 
Okresní soud, Nádražní 106. SLŠ, Lesnická 9. Městský úřad, Slovanské náměstí 165. Dům 
s pečovatelskou službou, Kryblická 450. Stacionář, Kryblická 423. Pension Úsvit, M.Gorkého 
421. ZŠ, R. Frimla 816. Gymnázium, Jiráskovo náměstí 325 (3 vol. místnosti). Střední odb. 
škola podnikatelská, Polská 367 (2 místnosti). ZŠ Náchodská 18 (2 místnosti. Restaurace, 
Lhota 6. Bohuslavice 5. Hostinec ART, Libeč 33. Restaurace Voletiny 18. Byttherm, Jičínská 
91. PKS Bojiště, Královédvorská 90. Auto Šnajdr, Starý Rokytník 228. Studenec 24. 
 



 Parlamentní volby 2006 skončily patem. ODS Získala 35,38 % hlasů, polepšila si o 23 
poslanců na 81. Vládní ČSSD volilo 32,32 % lidí, získala k dosavadním 70 mandátům další  
4. KSČM si pohoršila, za 12,81 % získaných hlasů bude mít místo 41 jen 26 poslanců. Ztratila 
také KDU-ČSL, kterou volilo 7,22 % lidí. Bude tak mít 13 poslanců místo nynějších 21. 
Straně zelených vyneslo 6,29 % hlasů 6 mandátů. Znamená to, že levice má 100 křesel a 
v parlamentu nastává patová situace. 
 Hlasovat letos přišlo podle konečných výsledků voleb přes 64 % voličů, o více než  
6 % více než při posledních volbách před 4 lety. V Královéhradeckém kraji získala ODS 
37,66 %, ČSSD 30,14 %, KSČM 11,52 %, KDU-ČSL 6,72 %. Strana zelených 6,69 %. 
 
Poslanci v regionu 
 
 Hlasování v okrese proběhlo bez problémů. K urnám přišlo 64,5 % oprávněných 
voličů. Charakteristikou voleb byla vysoká volební účast, klidná atmosféra a vysoké procento 
hlasů pro dvě nejsilnější politické strany. 
 K volbám přišlo 62 597 občanů, což je 64,5 % (o 6 000 víc než před 4 lety). Nejvíce 
nových voličů přilákaly nejsilnější parlamentní strany, naopak část příznivců ztratili 
komunisté. Jedinými dvěma zástupci v novém parlamentu za náš region budou Robin Bönisch 
(ČSSD) a Jozef Kochan (ODS). 
 Devětadvacetiletý Bönisch se dostal do sněmovny ze čtvrtého místa sociálně 
demokratické kandidátky v Hradeckém kraji. V regionu je znám především jako zastupitel 
Mladých Buků a bývalý předseda organizace ČSSD. Do sněmovny se dostal už v minulém 
volebním období, ale jako náhradník za odstoupivšího kolegu (v dubnu 2003). Byl členem 
imunitního a mandátového výboru a Ústavně právního výboru. V ČSSD je od roku 1998. 
 Šedesátiletý Kochan míří do sněmovny z pátého místa na Hradecké kandidátce 
občanských demokratů. V okrese proslul především jako dlouholetý primář trutnovské 
nemocnice. Do sněmovní lavice zasedne podruhé. V květnu 2004 se do ní posadil jako 
náhradník za odstoupivšího stranického kolegu. Dosud byl členem výboru pro sociální 
politiku a zdravotnictví. V ODS je od jejího založení v dubnu 1991. 
 
 Krkonošské noviny provedly po volbách s oběma poslanci rozhovor, v němž jim byly 
předloženy stejné otázky. 
 Na otázku „Máte konkrétní cíl, který chcete během svého působení trutnovskému 
okresu splnit,“ odpověděl poslanec Jozef Kochan: „V programu jsme zdůrazňovali podporu 
našemu regionu, státní dotace, investice pro domovy důchodců, školy, infrastrukturu pro 
všechny obce, dopravní obslužnost. Dotace Evropské unie pro vybudování čističek kanalizace 
pro menší obce, podpora kultury, sportovních a turistických aktivit Krkonoše jsou ideálním 
místem pro další turistický rozvoj, samozřejmě s ohledem na jedinečnou přírodu. Dálnice je 
prioritou.“ 
 Odpověď poslance ČSSD Robina Bönische: „Chci nadále pomáhat obcím s dotacemi 
na rekonstrukci škol a památek, podporovat rozvoj občanské společnosti a spolkového života 
v regionu. Prostě pokračovat v tom, co se mi vcelku dařilo v minulém období. Dost 
samozřejmě záleží na tom, jestli česká sociální demokracie bude mít zásadnější vliv na státní 
rozpočet.“ 
 
Bodový systém v dopravě – MP 
 
 Se zavedením bodového systému v rámci novely silničního zákona se mění i 
pravomoce městské policie. Ta bude v součinnosti se státní policií řidiče kontrolovat a vybírat 
pokuty. 



 Nároky na oddělení dopravně správních agend v odloučeném pracovišti MěÚ 
v Autostylu stoupnou. „Zatím nebudeme zvyšovat počet lidí. Uvidíme, jak se s nárůstem 
práce vyrovnají. Domníváme se, že pokud vše začne fungovat v elektronické podobě, tak se 
nároky na úředníky nezvýší. Očekáváme spíše administrativní nárůst při rozesílání pošty u 
správních řízení,“ uvádí k tomu tajemník MěÚ Zdeněk Nýdrle. Software Eliška, který to má 
vše zabezpečit, však zatím v provozu není. 
 
Finanční centrum PS v Trutnově 
 
 Nové Finanční centrum Poštovní spořitelny bylo otevřeno v Havlíčkově ulici  
5. června. Nabídne klientům užitečné poradenství a prodej sofistikovaných produktů – úvěry 
pro podnikatele, kreditní karty, hypotéky. Finanční centra PS byla zatím jen v Hradci Králové 
a v Pardubicích. 
 
Klub zdraví 
 
 Klub zdraví Trutnov připravil na 5.6. soutěž o nejlepší zdravý bylinný Trutnovský   
(v budově salát (v budově CASD v ul. M. Majerové). Hodnotí se chuť, vzhled, nápaditost a 
složení. Na programu je i přednáška Antioxidanty Líby Jobové a MUDr. Evy Černé. 
 
Prázdninové koncerty na Krakonošově náměstí 
 
 K oživení Krakonošova náměstí v letním období jistě přispějí středeční a sobotní 
hudební vystoupení místních kapel. Začít má 5.6. Country band Bonanza od 10 hodin. 
Účinkovat budou skupiny, kterým město finančně přispívá. 
 
Prodej výměníkových stanic 
 
 Více peněz na investice (hlavně školám a sportu) má přinést prodej výměníkových 
stanic pro vytápění bytových domů dohodou města s energetickou společností ČEZ. Město  
za ně dostane 50 milionů korun. 
 Obavy z možného navýšení ceny za odběr tepla nejsou podle starosty Adamce  
na místě. „Na trhu je konkurence, navíc ČEZ má zájem páru prodat. Podle toho musí stanovit 
cenu. My naopak neumíme v této oblasti podnikat a stejně bychom do regulace ceny páry 
nebyli schopni zasáhnout ani jako majitelé výměníků. Aspoň si to neumím představit. 
(Trutnov získal tyto stanice po roce 1989 v rámci majetkového vypořádání.) 
 Získané peníze chce město investovat do infrastruktury, školství a sportu – 
rekonstrukce Žižkovy ulice (21 mil. Kč), Gorkého ulice (5 mil. Kč), chodníky za Hypernovou 
(2 mil. Kč). V plánu je i rozšíření parkoviště na Kryblici (800 000 Kč), výměna palubovky  
ve sportovní hale Na Nivách (1,5 mil. Kč), nákup plaveckých drah do krytého bazénu, 
modernizace doskočiště na atletickém stadionu. 
 
Klub seniorů 7.6. 
 
 Na schůzi Klubu seniorů 7. června odpovídal ochotně a zasvěceně starosta města  
na četné i všetečné dotazy přítomných, především ty, které se týkaly rozvoje města. Pozván 
byl do schůze i staronový poslanec za ODS Jozef Kochan. Hovořilo se i o proběhlých 
volbách. 
 



ABB 
 
 Zákaznické dny letos opět uspořádala společnost ABB 6. a 7. června. „Chtěli jsme 
navázat na tradici z 90. let. Na dva dny jsme pozvali do Trutnova zhruba 160 zákazníků a 
prezentovali jim portfolio výrobků, systémů a služeb ABB,“ uvedl jeden z manažerů firmy 
Pavel Nosek. Byla předvedena nejen výroba ochran a řídících systémů, ale i výrobky celého 
koncernu. Světový lídr v technologiích pro energetiku a automatizaci výhledově plánuje 
vyrábět v trutnovském závodě až tři tisíce rozvaděčů ročně. (Do roku 2004 se tu vyrobilo 
ročně jen 120 – 150 rozvaděčů). V trutnovském ABB pracuje dnes na 150 lidí. 
 
České trio 

 

       
 
 V Koncertní síni B. Martinů se 7.6. představilo spěšným koncertem z díla Mozarta, 
Mendelsona-Bartholdyho a Dvořáka České trio ve složení klavírista Martin Langer, houslistka 
Dana Vlachová a violoncellista Miroslav Petráš. 
 
O pracovním trhu 
 
 V rámci projektu propagace mobility pracovníků na společném trhu byli v Trutnově 
začátkem června zástupci čtyř partnerských měst, aby se seznámili se školami, úřady a 
podniky. Ze Swidnice to byl T. Koščiov, R. Vlachová z Police n.M., V. Hrazdírová a L. Janda 
z Trutnova. „Chceme vzájemně poznat výhody a zápory pracovního trhu partnerských měst. 
Děláme sice menší, ale postupné kroky,“ uvedl T. Koščiov. 
 
Mistrovství světa v kopané 
 
 Na zápasy mistrovství světa v kopané se připravují i v Trutnově pohostinská zařízení. 
Instalovány v nich budou nejen televizory s velkou obrazovkou, ale návštěvníkům utkání 
nabízejí i výhody při konzumaci piva a vína. (S placením za autorská práva na přenosy je to 
už horší.) 
 
Záchranný systém 
 
 Asi tisíc školáků osmých a devátých tříd měli 9.6. příležitost blíže nahlédnout do 
činnosti záchranného systému. Akce probíhala v přírodním areálu na Bojišti. V jejím proběhu 
si mohli někteří z nich vyzkoušet např. i náročné rozstříhání staré škodovky, vyzkoušet si 
hasičskou výstroj a jiné. 



 Tato akce s dalším rozšířením by se měla v Trutnově opakovat každoročně. Hlavními 
organizátory bylo oddělení prevence kriminality MěÚ a městská policie. 
 
Vážení kamionů 
 
 Pracovníci celní správy z Trutnova a Hradce Králové se zúčastnili 8.6. vážení kamionů 
na Bojišti. Vážení se provádí pomocí mobilních pásů, na které řidiči nákladních aut postupně 
najíždějí po jednotlivých nápravách. Měřené hodnoty nesmí překročit povolené limity, které 
jsou pro každý typ nákladního auta jiné. Ze sedmi kontrol byl jen jeden kamion přetížen. 
(Pokuty za to mohou být až 5 000 Kč.) 
 Nejčastějšími případy není celkové přetížení, ale vyšší než povolená váha  
na jednotlivých nápravách. Přetížené kamiony působí na komunikacích ČR škody za čtyři sta 
milionů korun. 
 
Vlastimil Šubrt – prezentace 
 
 „Stránky na dobrou noc U studánky“ – prezentace trutnovského spisovatele Vlastimila 
Šubrta. 
 V jeho osobnosti se snoubí pestrá paleta profesních, sportovních a uměleckých 
zkušeností, z takových pak povstává  dobrá desítka realizovaných titulů dramatických i 
prozaických a bezpočet literárních glos i další drobná příležitostná literatura – rýmovanou 
nevyjímaje. 
 V obřadní síni v Malých Svatoňovicích vystoupili kromě Vlastimila Šubrta Dagmar 
Halířová, Jaroslav Hofman a Jaroslav Dvorský. Hudebně obohatili pořad Daniela Schickerová 
a Radek Ježek. 
 
Návštěva z Lohfeldenu 
 
 Dne 10. června přijela ze Sboru evangelické církve v Lohfeldenu sedmičlenná 
delegace, aby se blíže seznámila s partnerským městem Trutnovem. Druhý den se hosté 
z Německa zúčastnili bohoslužeb a setkání s Trutnovskými. (Organizoval Tomáš Milná, farář 
ČCE v Trutnově.) 
 
Dětský den (Romové) 
 
 Dětský den – odpoledne her a hudby, proběhl 10.6. v areálu Speciální základní školy 
v HSM. Akce byla určena především romským dětem. Pod vedením vychovatele SpZŠ p. 
Absolona si připravily na závěr zdařilé slavnosti hudební a taneční vystoupení. Město Trutnov 
přispělo 5 000 Kč. 
 Akce byla součástí úsilí o zřízení Komunitního centra pro Romy v Trutnově. Projekt 
se snaží uskutečnit farář ČCE Tomáš Molnár. 
 
ČT v Trutnově 
 
 Nová část seriálu České televize Šumná města se má v červnu točit v Trutnově. Herec, 
architekt a průvodce seriálu David Vávra si 10.6. prohlédl město pro přípravu scénáře. 
 
 
 



První koupání 
 
 Prvního teplého dne využili 10.6. i v Trutnově otužilci k plavání v letním koupališti  
ve vyhřívaných bazénech. Letní teplo však ještě nebylo – voda ušla, ale na vzduchu byla 
zima. Řada zájemců se přišla spíše podívat na stav koupaliště a zjistit, jak to bude  doopravdy 
s jeho otevřením. 
 
140. výročí bitvy u Trutnova 
 
 Letošní 140. výročí prusko-rakouské války 1866 je spojeno, zvláště v Trutnově, 
s řadou vzpomínkových akcí. Již v dubnu přednášeli o této válce na trutnovských základních 
školách členové Klubu vojenské historie v Trutnově. 
 Na 25. června je připraven 3. ročník Vzpomínkového pochodu trutnovským bojištěm 
(ve spolupráci s KČT Bohuslavice). Letošní trasa vede účastníky pochodu v doprovodu 
uniformovaných příslušníků historických jednotek spolku bojištěm u Stříteže, od Studence až 
po lesní vojenský hřbitov v Kocbeřích. 
 Dne 27.6. má být zahájen padesátikilometrový pochod Historické pietní kolony  
na bojiště na Chlumu. Pochodu se zúčastní i členové historických jednotek z Trutnova. 
 
 Místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych a výtvarník Jaromír Komínek zastupovali 
Trutnov na výtvarném salonu v Městském muzeu v Jaroměři 11. června. 
 
Trutnovský varhanní festival 

 

       
 
 Trutnovský varhanní festival – již 7. ročník – byl zahájen 11. června v kostele 
Narození P. Marie vystoupením Jiřího Stivína – flétny, Václava Uhlíře – varhany, dílo 
J.S.Bacha, G.Ph.Telemanna a W.A.Mozarta. 
 Trutnovský festival je užitečnou propagací varhanní hudby a příležitostí poznat 
význačné interprety – i mladých umělců. Letos bude provedeno celkem pět koncertů. 
 
Zdravotní klaun v nemocnici 
 
 Děti v trutnovské nemocnici pobavil 12.6. zdravotní klaun a doktor Budík se sestrou 
Bětkou. Dvojice humorným způsobem předvedla nemocným dětem jízdu na kolečkových 
bruslích a cvičení aerobiku. Dětem předali při této při této akci i různé hračky a 
vystřihovánky. 



 Zdravotní klaun je občanské sdružení, které pomáhá dětem v nemocnici a řídí se 
heslem „humor léčí.“ Dárkem pro trutnovské děti byl i mobil, který jim umožní kontakt 
s domovem. 
 
Fotbal plní hospody 
 
 Na společné sledování českých fotbalových reprezentantů na mistrovství světa 
přicházelo v červnu do hospod více návštěvníků. Majitelé hostinců je lákali i nabídkou 
určitého množství piva zdarma. Na úvodní zápas s Američany v trutnovské hospodě Stadion 
přišlo na 60 fanoušků. Vytočeny přitom byly tři sudy piva. 
 
Městská knihovna 
 
 Městská knihovna připravila na 14.6. rozloučení s předškoláky. Jejími pravidelnými 
čtenáři jsou i děti z MŠ, Novodvorská. V knihovně dobře funguje Klub medvídků s 35 členy. 
 
Počasí 
 
 Slunce jako by chtělo v polovině června dohonit studené jaro s dešti. Horka podle 
předpovědi mají trvat až do 22. června (celý týden). 
 
 V objektu MěÚ probíhá v polovině června instalace technologie pro biopasy. Upravuje 
se část přízemí, kde vznikl i nový výstavní prostor. Stavební úpravy přesáhly milion korun. 
 
Literární klub – vyhlášení soutěže 
 
 Trutnovský literární klub vyhlásil 14.6. už podruhé literární soutěž pro mladé autory, 
nazvanou Trutnovský drak. Podmínkou účasti je původní autorský text poezie, prózy či 
dramatu, téma volné, maximální rozsah devět básní nebo šest strojopisných stran prózy či 
dramatu. Soutěžit se bude ve třech kategoriích (6-10, 11-15, 16-20 let). Příspěvky třeba dodat 
nejpozději do 31.8.2006. 
 Slavnostní vyhodnocení soutěže spojené s autorským čtením proběhne 27.10.2006. 
Nejlepší práce budou odměněny částkou 300 – 500 Kč a cenou poroty a budou publikovány 
v místním tisku. Posuzování prací proběhne anonymně. 
 
Galerie MěÚ – Aleš Vaníček 

 

       
 



 Slavnostní zahájení výstavy černobílých fotografií Aleše Vaníčka s označením 
„Zblízka“ proběhlo 14. června v novém výstavním prostoru v budově MěÚ na Slovanském 
náměstí. Zahájil ji starosta Trutnova Mgr. Adamec. Výstava potrvá do 4. září. Připravily ji 
město Trutnov a Galerie města Trutnova. 
 V úvodním slově fotograf Košťál uvedl: „Ačkoliv mi Aleš Vaníček výslovně zakázal 
cokoliv k jeho výstavě říkat, pár slov na úvod si přece jen neodpustím. Po výstavě tradičních 
krajinářských fotografií Miloše Šálka se nyní ocitáme na nejisté půdě fotografie 
dokumentární. Na nejisté půdě říkám proto, že sama fotografie je žánrem, který někdy bývá 
stavěn až na okraj umění a zvláště pak fotografie dokumentární. Ale jsou to také vystavené 
fotografie, které nás přesvědčují, že dokumentární fotografie nemusí být pouhým záznamem 
viděného, ale že jejich sdělení může být rafinovanější. 
 Alešovy snímky jsou nezaměnitelné díky specifickému prostředí, které zobrazují. 
Záběry z rockových a punkových koncertů určují jejich syrovou atmosféru. Koresponduje 
s tím i technologický  přístup, který je vzdálen elegantní řemeslné dokonalosti, o to více jsou 
tyto fotky nabité výrazem a působí autentičtěji. Tento přístup není v umění nijak ojedinělý. 
Vzpomenul bych art brut, tedy syrové umění, které v poválečném umění propagoval Joan 
Debufet, jehož cílem bylo představit veřejnosti práce i odborně neškolených umělců, které 
v sobě právě uchovávaly nezkrocenou expresi. 
 I Aleš Vaníček je jedním z takových nezkrocených umělců. Nefotí jenom na 
koncertech a festivalech – ačkoliv to dělá často – fotí prostě všude tam, kde se pohybuje. Jak 
název výstavy zdůrazňuje, zachycuje situace s nimiž je volně spjat, je jejich součástí, pozoruje 
a zobrazuje  zblízka. Důležitou úlohu sehrává důvěrná znalost prostředí. Výsledkem jsou pak 
drsné snímky, které zobrazují nepřikrášlenou realitu.“ 
 
„Cechovní památky Trutnovska a Královédvorska“ (výstava MPT) 
 
 Výstavu Muzea Podkrkonoší Trutnov otevřel 15.6. Mgr. Horák. Výstava nabídla 
cechovní památky Trutnovska a Královédvorska. 
 „Jak již z názvu vyplývá, byla na výstavě z území velkého trutnovského okresu, který 
přestal jako územně správní jednotka fungovat k 1. lednu 2003, vypuštěna oblast Vrchlabska, 
která by vydala také na samostatnou výstavu. Snad se jí v budoucnu též dočká. 
 Vedle dvou největších měst regionu, tedy Trutnova a Dvora Králové nad Labem, jsou 
na výstavě zastoupeny cechovní předměty i z městeček Úpice, Žacléře, Pilníkova, Svobody 
nad Úpou, Choustníkova Hradiště, Žírče a Velkého Vřešťova. Je třeba však poznamenat, že 
ze tří posledně jmenovaných obcí se dochovaly pouze jednotliviny dokumentující cechovní 
život. Výstava by nemohla být uskutečněna bez vstřícného postoje spolupracujících institucí, 
které zapůjčily mnoho ze zde vystavených exponátů. Poděkování zaslouží Městské muzeum a 
galerie ve Dvoře Králové, Městské muzeum Úpice a v neposlední řadě Státní okresní archiv 
v Trutnově. 
 Nyní již přejděme k přiblížení fenoménu cechů v Čechách. Vznik cechovních 
organizací je samozřejmě pevně spjat se vznikem měst. Města vstoupila jako nový činitel  
do historického děje českých zemí v průběhu 13. a 14. století. Nejstarší písemné zmínky  
o ceších u nás pocházejí z 1. třetiny 14. století. Názory na samotný vznik cechů v českých 
zemích se různí. Známý kulturní historik Zikmund Winter předpokládal, že cechy vznikly 
dobrovolně na základě náboženských bratrstev, oproti tomu další známý historik Bedřich 
Mendl mínil, že cechy mohly vzniknout na nátlak městské správy, která měla zájem, aby 
řemeslníci byli organizováni, ať už z důvodu snadnějšího dozoru, vybírání daní, vojenských 
povinností apod. 
 Nesporné však je,  že důležitou roli při vzniku cechů hrála snaha řemeslníků 
usazených ve městě bránit se konkurenci, kterou představovali nově příchozí řemeslníci. Zde 



se setkáváme s termínem „přímus“ – tedy nuceným vstupem do cechu. Již v průběhu 14. 
století se cechovní přímus postupně prosazoval, i když organizování cechů bylo narušováno 
zásahy panovníka i městských samospráv. Dá se také říci, že již ve 14. století 
vykrystalizovaly základní povinnosti, které musel řemeslník splnit, aby se mohl stát 
právoplatným členem cechu, tedy: vstupní plat v penězích a ve vosku, vstupní svačina, 
zkušební doba, zhotovení mistrovského kusu a předložení listu o poctivém (tedy manželském) 
původu. 
 Období husitských válek nemělo na rozvoj cechovní struktury nijak výrazný dopad, 
naopak rozvoj cechovních organizací nadále pokračoval. Těžký dopad na rozvoj měst a tudíž  
i cechů znamenala až třicetiletá válka. Po jejím skončení se panovník se svým vládním 
aparátem pokoušel o obnovu hospodářství. Od konce 17. století začaly objem výroby 
zvyšovat nově zakládané manufaktury. Cechy se svými tradicemi a do značné míry z toho 
vyplývající zkostnatělostí začaly být chápány jako překážka dynamického rozvoje 
hospodářství a počalo se uvažovat o jejich reformě, popřípadě i zrušení. 
 Do života cechů výrazně zasáhl císař Karel VI., nejprve řadou nových řemeslnických 
patentů a konečně vydáním tzv. Generálních cechovních artikulů pro všechny cechy roku 
1739. Později, za Marie Terezie, v letech 1742-78 byly vydány ještě speciální artikuly. 
Všechna tato nařízení měla za cíl zlomit autonomii cechů a zbavit je monopolu výroby. 
Definitivním koncem cechů se však až stal rok 1859, kdy byl vydán Zatimní živnostenský řád 
a řemesla a živnosti byly prohlášeny za svobodné. Rok 1859 je i tak horní časovou hranicí  
pro naši výstavu. 
 Nejstarší na výstavě prezentované předměty dokumentující cechovní život na 
Trutnovsku a Královédvorsku pocházejí ze 16. století. Mimo nemnoha dochovaných exponátů 
cechovní povahy, především archiválií, přibližuje cechovní život v samotném Trutnově 
známá Hűttlova kronika, která byla širší veřejnosti zpřístupněna formou edice z roku 1881 
historikem L. Schlesingerem. Období od 17. století až do zániku cechů je pak ve sledované 
oblasti zastoupeno poměrně velkým počtem dvoj- i trojrozměrných exponátů. Z předmětů 
archivní povahy jsou to především artikuly jednotlivých cechů, výuční a tovaryšské listy. 
 Z trojrozměrných předmětů se na výstavě můžete setkat především s cechovními 
pokladnami. Ty hrály v životě cechů ústřední roli při valné schůzi členů cechů (pořádek, 
společnost, společné shledání). Taková schůze byla zahajována právě otevřením cechovní 
pokladny. 
 Na výstavě lze shlédnout také jednu feruli. Ta byla odznakem cechmistrovské funkce. 
První písemné zmínky o feruli máme však až ze 17. století. Byla užívána ke svolávání schůzí 
a to tak, že cechmistr poslal feruli nejbližšímu mistru, ten ji poslal dále, až obešla všechny 
mistry. Ferule však sloužila také k trestání neposlušných a rituální funkci měla při přijímání 
vyučence mezi tovaryše. Důležitou povinností cechů bylo také vypravit zemřelým členům 
cechovní pohřeb. To na výstavě dokumentují dochované pohřební štíty. Ty byly, většinou 
v počtu pěti, zavěšovány na příkrovu nad katafalkem s rakví. Zde vystavené pohřební štíty 
jsou malovány na plátně a pocházejí až z přelomu 189. a 19. století. Z dalších vystavených 
předmětů stojí za zmínku cechovní nádoby, především vítací poháry z 18. století. Zajímavý je 
také soubor cechovních typářů. 
 Na závěr bych rád upozornil také na vystavený pískovcový fragment se znakem 
kožešníků a datací 1567. Tento artifakt, který se nacházel do 2. poloviny 19. století na 
někdejším domě čp. 2 v Trutnově, může sloužit jako doklad existence cechu kožešníků 
v Trutnově již před tímto rokem, zatím co dosavadní literatura, která vycházela ze zápisů 
v Hűttlově kronice, uváděla jako rok ustavení cechu kožešníků v Trutnově 1580. Snad nejen 
tedy tento předmět, ale i ostatní vystavené exponáty vás dostatečně zaujmou a dokáží vám 
alespoň do určité míry přiblížit cechovní život na Trutnovsku a Královédvorsku.“ 
 



Dětská scéna 16.-22.6. 
 

       
 
 Dětská scéna 2006 – Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů a 35. celostátní 
přehlídka dětského divadla se konalo v Trutnově ve dnech 16.-22.června. Už posedmé. 
Pořádají DK Trutnov, Nipos-Artama Praha a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci 
s katedrou výchovné dramatiky DAMU Praha. Zúčastnilo se jí na 80 recitátorů a 18 českých 
divadelních souborů. 
 Pořadatelský Dům kultury Trutnova se i letos zhostil své úlohy dobře. Např. jen pro 
ubytování bylo třeba zaopatřit v tělocvičnách, školách a penzionech na 200 lůžek. Náročné 
bylo i technické zajištění scény – divadla se na pódiu střídají v krátkých časových intervalech. 
 V Trutnově, jak zdůraznila ředitelka DK Zina Rýgrová, má celostátní přehlídka své 
dobré a dostatečné zázemí. Jezdí sem i soubory,k které sice neúčinkují, ale hledají tu 
metodickou pomoc. „Je fajn, když později přijedou soubory, jejichž vedoucí tu už absolvoval 
semináře. Lektorům přinášejí dobrý pocit, že tu neporadili nadarmo.“ 
 Představení se konala buď v kině Vesmír nebo v Národním domě. Dopoledne je může 
zhlédnout i veřejnost. Atmosféru uplynulých ročníků mohli účastníci vidět na fotografiích 
vestibulu v Národním domě. 
 Sóloví recitátoři prošli předem v krajských postupových kolech. Z krajských kol 
postoupily dětské soubory s nejzajímavějšími divadelními, loutkovými a recitačními 
inscenacemi. Byly to soubory např. z Brna, Hradce Králové, Jihlavy, Klecan, Liberce, 
Olomouce, Opavy, Plzně, Prahy, Vsetína a dalších míst. 
 
 Podrobný pěkně vypravený katalog Dětské scény 2006 připravil Dům kultury Trutnov, 
tisk a.s. Tisk Ofset, Úpice. Zahrnoval mj. seznamy lektorských sborů, přehled seminářů 
Dětské scény s velmi zajímavými odbornými články a fotografiemi. Dále seznamy účastníků 
Celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů, denní program od 16.6. až po 22.6. 
 Prostory pro Dětskou scénu: Recitační část ve SLŠ a v Nár. domě. Besedy, diskuse, 
dílny, semináře v kině Vesmír, v Nár. domě, v Kulturním klubu Nivy, v ZUŠ, ZŠ ul. 
Gorkého, na MěÚ. 
 Nechyběl (v programové brožuře) seznam inscenací Dětské scény s účinkujícími, dále 
souborů doporučených do širšího výběru, které nebyly do programu DS 2006 zařazeny. 
 Další dění v Trutnově v tyto dny: Relaxace (koupaliště, krytý bazén). V7stavy v kině, 
v Galerii Dračí ulička, v Galerii města Trutnova, v Muzeu Podkrkonoší. Dále Country festival 
dámských kapel v Přírodním kulturním středisku Na Bojišti a Varhanní festival v kostele 
Narození P. Marie. Procházku nabízela Naučná stezka 1866 – Gablenz – Janská kaple. 
 Na dárky účastníkům Dětské scény přispěly Česká spořitelna, ČEZ, Ekvita, GE 
Money Bank, TK Obaly, město Trutnov, Siemens, Tyco a další. 
 



„Babský rachot“ 
 
 „Babský rachot,“ country festival dámských kapel, se konal ve dnech 16.-18. června 
na PKS Bojiště – 18 účinkujících – dámských skupin či zpěvaček s kytarou, celkem 54 
country dam. Vstupné 295 Kč. Přišla asi stovka lidí. 
 
Seriál o kapelách v regionu 
 
 Od června zpestřují pobyt na Krakonošově náměstí hudební kapely v regionu. Údaje  
o nich přinášejí Krkonošské noviny. 
 
Fotbalový stan na náměstí 
 
 Světovou kopanou mohli fanoušci sledovat přímo v centru Trutnova. V rámci pivních 
slavností byl na Krakonošově náměstí postaven speciální fotbalový stan s promítacím 
plátnem. Prohra s Ghanou byla pro všechny příznivce kopané velkou sprchou. 
 
Pivofest 2006 

 

      
 
 Slavnosti piva v Trutnově se konaly 17.6. už potřetí na Krakonošově náměstí. 
Doprovodný program byl bohatý – hlavní zahrnoval od 12 hodin Krakonošku, Vrchlabský 
dixieland, Benjaming band, ABBA revival, Elvis Presley revival, vyhlášení tomboly, Turbo, 
Kabát revival, Oldies párty. Ve fotbalovém stanu: Pouliční loutkové divadlo Kasperk, 
tombola, horolezecká stěna, soutěže. 
 Návštěva Pivofestu byla rekordní – na 4 000 zájemců. Prezentovalo se pět pivovarů – 
např. plzeňské pivovary vytočily přes 60 sudů piva. Slunné počasí (i fotbal) přispěly k dobré 
pohodě (fotbal ale už méně, i když se také pije ne vždy na radost, ale i na zlost). Vyžití našly 
při slavnosti i děti. Ceny v tombole byly atraktivní, např. zájezd do Francie. 
 
Voletiny (SoV) 
 
 Sdružení občanů Voletin (SoV) připravilo 17.6. pro děti a rodiče Svatojánské putování 
za pokladem. Děti převlečené za skřítky a víly vyjely na ozdobeném voze na trasu, kde byly 
připravené úkoly, které se vztahovaly ke svatojanským tradicím. Na konci čekal svatojanský 
poklad, občerstvení, různé atrakce. Na akci se podílela i chata Vebrovka. 
 
 
 



Areál MBP (prodej?) 
 
 Ani podruhé se městu nepodařilo prodat areál městského bytového podniku na Polské. 
Trutnovská firma Commercial invest sice nabídla přes 12 milionů korun, zastupitelé města 
však návrh nepřijali – chtěli ihned vyplacení částky. A to firma nenabídla. „Na dřevo by jsme 
ty peníze nedali, ani kdyby jsme měli. Chtěli jsme si na koupi areálu vzít úvěr, který jsme 
měli přislíbený,“ uvedl zástupce společnosti. 
 Firma měla záměr celý komplex přestavět na obchodní centrum, městu nabízela 
zálohu při podpisu smlouvy, převedení zbývajících peněz na účet s dočasnou bankovní 
blokací. Peníze by pak město mělo až po úplném převodu na nového vlastníka. 
 Město v tom cítilo riziko koupi. „S prodejem nespěcháme,“ uvedl starosta Adamec, 
„pokud nám nebude nabídnuta adekvátní cena a záměr, tak nemáme kam spěchat.“ 
 Areál MBP se nachází v atraktivní zóně a bezprostřední blízkosti středu města. Sídlí 
v něm řada menších firem a také městský bytový podnik, který prochází administrativní 
přeměnou ve společnost s ručením omezeným, a přitom komplex spravuje. Ročně za 
pronájem objektů uvnitř areálu vybere téměř půl milionu korun. 
 
„Děti světa“ – výstava v kině Vesmír 
 
 Výstava Juraje Kamana, cestovatele, fotografa a publicisty z měsíčního putování  
po Asii byla pod titulem Děti světa instalována v kině Vesmír. Zahrnuje i fotografie z Evropy, 
Afriky a Ameriky. 
 
Letiště ve Volanově 
 
 Letiště ve Volanově dnes už plně slouží leteckým nadšencům. Bylo slavnostně 
otevřeno Dračí letkou, která má asi 20 členů, 24. června. Létají na 7 ultralehkých letadlech, 
které si členové seskupení sami sestavili. A letadlo není nijak levnou záležitostí – přijde na 
900 000 až dva miliony korun. A samozřejmě i velkou trpělivost a čas, uvádí člen Dračí letky 
František Souček. 
 Slet letadel ULL probíhal s doprovodným programem po celé odpoledne. Zahrnoval 
letecké modeláře, akrobacie letadel, výsadek parašutistů, bezmotorovou akrobacii, statickou 
ukázku letadel, prohlídku stojánku letadel. Program zpestřovala ukázka hasební techniky, 
vojáci v dobových uniformách, jumb na moto, dětská tříkolka, výstava vozů Suzuki a Bugy, 
ukázka kynologů, ukázka sebeobrany Policie ČR. Po skončení programu až do ranních hodin 
hudba k tanci a poslechu. Vstup volný. 
 Návštěvníci se na letiště dostávali pěšky, auty, výletním vláčkem z města. První 
oficiální představení Dračí letky se vydařilo. Včetně letního počasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzpomínková akce 1866 
 

       
 
 Klub vojenské historie Trutnov, Historická jednotka C.k. pěšího pluku č.1 „císaře 
Františka Josefa I.“ uspořádal ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek války 1866 
za podpory města Trutnova 24. června „Tradiční vzpomínkovou akci“ u příležitosti 140. 
výročí tragických válečných událostí – bitvy u Trutnova 27.6.1866. 
Program: 
Muzeum Podkrkonoší – 08.45 – prezentace uniformovaných jednotek před budovou, 09.00 – 
prohlídkla stálé expozice bitvy u Trutnova, 09.20 – nástup a odchod historických jednotek. 
Krakonošovo náměstí – 09.30 – pochod a přivítání histor. jednotek, projev k historickému 
významu a tradicím, natírání pamětní desky s datem 27.6.1866, čestné salvy, pochod na 
Šibeník. 
Vrch Šibeník – památník gen. Gablenze – 11.00 pietní akt a čestné salvy, polní oběd a 
kamarádské posezení histor. jednotek, Janská kaple a památník gen. Gablenze budou 
přístupné od 13.00 hodin. 
Janský vrch – barokní kaple sv. Jana Křtitele – 15.00 – mše za oběti válečného roku 1866 
v Trutnově a okolí. 
 
 K účastníkům slavnosti a ke stovce vojáků v historických uniformách na Krakonošově 
náměstí promluvil před pamětním natíráním desky 1866 starosta Trutnova a senátor Mgr. Ivan 
Adamec. 
 „Setkáváme se zde dnes u příležitosti 140. výročí bitvy u Trutnova roku 1866, která 
bolestivou ranou zasáhla naše město a jeho malebné okolí. 
 Každým rokem si touto dobou, na konci měsíce června, připomínáme události, které 
z hlubin dávné minulosti promlouvají prostřednictvím zápisů v kronikách a mnoha pomníků 
rozesetých v našem okolí, do naší uspěchané současnosti. Dávno jsou zapomenuty osudy 
mnoha lidí, účastníků této, pro tehdejší obyvatele strašné války. Dávno pominula bitevní 
vřava a nářek umírajících, dávno oschly slzy zarmoucených pozůstalých. Stopy krve zahladil 
milosrdný čas a léta usilovné práce našich předků dala zapomenout těmto smutným 
událostem. Jen řady prostých hromadných hrobů v blízkém okolí města a honosné pomníky 
důstojníků na trutnovských výšinách nám dodneška připomínají tuto krátkou, leč krvavou 
válku. Válku poslední, kdy bylo ještě hrdinstvím stát nekrytý proti nepříteli a nechat se zabít 
pro mocenské intriky panovníka a svoji macešskou vlast. 
 O tom, proč začala válka šestašedesátá, jak bývá lidově nazývána, kudy procházela 
početná vojska, aby se pak střetla v mnoha bojích, jak byla ozbrojena a vycvičena, o tom již 
bylo řečeno a napsáno mnohé. Jak probíhaly boje v našem okolí, to nám názorně přibližuje 
naučná stezka, vedoucí od památné desky, zasazené v dlažbě tohoto náměstí na počest tehdy 
zatčených představitelů města, kolem monumentálního památníku podmaršálka Ludwiga 



Gablenze až na Janský kopec se stejnojmennou kapličkou. Janská kaple je do dnešní doby 
vlastně jediným bezprostředním svědkem konce mnoha mladých životů, vojáků obou 
bojujících stran. Její zdi a vnitřní vybavení na sobě dodnes nesou stopy po střelbě a v jejím 
okolí je soustředěno nejvíce pomníků. 
 V posledních letech se také různí historikové do hloubky zabývali 
vojenskopolitickými a ekonomickými předpoklady, ovlivňujícími průběh války. Byl zmíněny 
rozdíly mezi nízkými výdaji na armádu a její modernizaci v Rakousku, které dávalo přednost 
pověsti země vzdělanců a umělců a kde armáda byla vycvičena hlavně na vojenské přehlídky. 
Zatímco v Prusku pověstném svojí tvrdou vojenskou výchovou založenou na bezmezné 
poslušnosti, se finance na výzkum a vývoj zbrojní techniky vždy našly. Ale nejenom 
technická převaha mohla být zárukou vítězství. Dalším důvodem, proč tato válka skončila  
pro Rakousko porážkou, byla zahraniční politika Pruska, ztělesněná osobou kancléře Otto von 
Bismarcka, převaha ve schopnosti ovlivnit sousední státy a použít je e svých plánech. Přímí 
účastníci války vůbec netušili, že se na bojištích jen dokončilo a s konečnou platností stvrdilo 
to, co bylo dávno předem rozhodnuto za dveřmi ministerských kabinetů. 
 Nechme však tehdejší politiku stranou a připomeňme si alespoň fakt, že v roce 1866 se 
kromě armád Rakouska a Pruska střetly z dnešního pohledu dva odlišné způsoby myšlení a 
vedení války. Na straně Rakouska tradiční strategie zakotvená hluboko v minulosti, netečná 
ke změnám, zkostnatěle vyučována přestárlými důstojníky bez fantazie na vojenských 
akademiích a doufající v to, že se vše vyřeší až v okamžiku boje. Na straně Pruska je to 
strategie založená na dokonalé a dalekosáhlé přípravě, vycházející z informací získaných  
od špionážních služeb a zakotvená v jistotě technické převahy výzbroje. Má zakalkulováno, 
kolik vojska přepraví vlakem, jak dlouho bude trvat průchod zahraničními průsmyky, jaké 
vlastnosti a charakter má nepřátelský velitel až po náčelníka štábu. Je předem počítáno 
s přesností až téměř na hodiny, kam se která jednotka dostane, informace jsou předávány v té 
době módním telegrafem, klade se důraz na rychlý postup za co nejmenších ztrát mimo hlavní 
a předem vybrané bojiště. Vše podle hesla „Rozděleně pochodovat, jednotně udeřit.“ 
 Z pohledu pruského generálního štábu byla válka předem naplánována a promyšlena 
do všech detailů. Potvrzuje to mimo jiné i skutečnost, že červencové příměří bylo uzavřeno 
neobvykle snadno a rychle. Prusko si bylo v této době velmi dobře vědomo hranic svých 
možností. Obtížné zásobování unavené vítězné armády by se mohlo stát předpokladem 
k porážce v případných dalších bojích hluboko ve vnitrozemí nepřítele. Obzvláště po tom, co 
si jižní část rakouské armády dosud vázaná na italské frontě začala po drtivých vítězství nad 
Italy navracet zpět k Vídni. Je lépe hru ukončit když vyhráváme, než hazardovat s nejistým 
výsledkem. Cílem války nebylo nepřítele zcela zničit za cenu vlastních, v takovém případě 
pak vysokých ztrát, ale jen mu udělit jakési napomenutí. Válkou roku 1866 se měla pouze 
připravit snadná cesta l porážce Francie o pět let později, díky níž mohlo být nastoleno 
německé císařství a dovršeno tak sjednocení Německa jako takového. 
 
 Válka roku 1866 se stala první válkou v moderním slova smyslu, kdy o výsledku 
jednotlivých bitev rozhodovala technická převaha a o výsledku celé války naopak schopnost 
vést úspěšně  politická jednání s ostatními státy. 
 Bitva u Trutnova byla jediným vítězstvím rakouských vojsk v této válce a Prusové 
neodpustili Trutnovu svou prohru.  Město bylo vojáky drancováno a zatíženo dávkami, které 
jen těžce plnilo. Někteří měšťané byli obviněni, že z domů a z kostelní věže stříleli na pruské 
vojáky as lili na ně u oken vřelý olej a vodu. Starosta a dalších 18 měšťanů bylo obviněno 
z napomáhání Rakušanům. Nakonec byli ztýráni, spoutáni a pěšky eskortováni do hlohovské 
pevnosti ve Slezsku. Podle tehdejších vymyšlených novinářských zpráv, např. jeden 
z eskortovaných – hostinský od Bílého koně prý zastřelil 16 mužů z pruské kapely. 
Eskortovaní měšťané se pak mohli do Trutnova vrátit až 15. září. Na památku dramatických 



událostí byl tehdy na náměstí vsazen kámen s jejich datem. Následná tradice, natírání 
kamenem byla po dlouhém přerušení opět obnovena, a tak si tyto události každoročně  
připomínáme natíráním číslice 1866 v červnu na černo a v září, při pořádání Dnů evropského 
dědictví, na bílo.“ 
 
Klub seniorů 
 
 Nap programu schůze Klubu seniorů 28.6. (konala se mimořádně ve velkém sále 
MěÚ) přišli na pozvání tři hosté – ředitelka Městských jeslí Trutnov Jaroslava Andělová, 
ředitelka Stacionáře pro oslabené a tělesně postižené Renata Bezděková, dále i ředitel 
dopravní společnosti OSNADO Martin Bělovský. 
 
Příspěvek města na rockový festival 
 
 Koncem června schválilo ZM podporu rockovému festivalu Open Air Music Festival 
příspěvkem dvou set tisíc korun. Starosta Adamec k tomu uvedl: „Rozhodnutí považuji do 
dalších let za průlomové. Festivalů je v zemi čím dál více. Situace se mění, náklady na kapely 
stoupají. Open Ait Music Festival rozhodně zviditelňuje město. Pořadatelé původně požádali 
o půl milionu korun. Ale nebyl prostor pro zpracování důkladnější rozvahy. Festival je 
koncem srpna, všechny tlačí čas.“ 
 O tom, že každá koruna bude správně a přesně po položkách vyúčtována, ubezpečila 
poslance města členka festivalového organizačního týmu Eva Navrátilová. Provede se to tak, 
jak je to povinné u grantů. 
 Příspěvek na rockový festival udělilo město v letošním roce poprvé v historii festivalů. 
 
MŠ, Trutnov 2 (maturitky) 
 
 „Malé maturitky“ skládaly letos poprvé děti MŠ Srdíčko, Horská, Trutnov 2. 
Hodnotila je koncem června tříčlenná komise učitelek MŠ v pěti oblastech: 1. úroveň jemné 
motoriky a prostorové orientace. 2. artikulační obratnost mluvidel, řazení dle logické 
posloupnosti. 3. úroveň slovní zásoby – zobecnění. 4. sluchová analýza prvního a posledního 
písmene ve slově. 5. úroveň zrakové diferenciace. 
 Cílem „maturit“ bylo hravou formou ověřit školní zralost budoucích prvňáčků. (Měli i 
své tablo na Krakonošově náměstí.) 
 
Dobrovolnická činnost 
 
 Projekt „Dobrovolnictví absolventů KH kraje jako nový nástroj aktivní politiky 
zaměstnanosti“ se i v Trutnově vžívá – jak ze strany nezaměstnaných, tak i studentů SŠ. Jde 
např. o zapojení do pravidelných aktivit i do jednorázových akcí. (Putování Zelenou planetou, 
Čarodějnice, Trutnov – město draka, pravidelná činnost v sociálních institucích,  
ve vzdělávacích zařízeních, v justici i jinde). Mladí lidé při této dobrovolnické činnosti 
získávají zkušenosti v reálném pracovním prostředí. Osvědčení o dobrovolnické činnosti 
slouží jako doklad o praxi. Dobrovolnictví je i jedním z prostředků, jak získat zaměstnání. 
 
„Svět květin“ se blíží 
 
 ZO ČSZ Trutnov 2 je v této době už v pilných přípravách 29. ročníku výstavy Svět 
květin (18.-20.8.) v Horním Starém Městě. Kromě základních expozic květin se připravují i 



expozice okrasného ptactva, rybářů a včelařů, dále odborné přednášky a poradna léčitele 
Pavla Váni. Pro návštěvníky je připraven i prodej květin a rukodělných výrobků. 
 
Výstava Martina Stejskala 
 
 V Galerii města Trutnova jsou od 29. června vystaveny práce pražského výtvarníka 
Martina Stejskala. Ten náleží k nejvýraznějším představitelům třetí generace českého 
surrealismu. Poznamenala ho především díla malíře Mikuláše Medka. Ve své tvorbě 
přehodnocuje a aktualizuje původní surrealistické principy. Na konci 60. let vytvořil 
originální kresebně-interpretační metodu, tzv. konturáž. V té době je jeho tvorba ovlivněna 
studiem alchymistické literatury a vzniká kreativně interpretační systém fázovaných iluzí. 
V posledních letech používá při své práci také počítač, a to při vzniku statických obrázků 
pojmenovaných digitáže, ale i při tvorbě animací. 
 Je i autorem několika knih o tajemných místech v Čechách a na Slovensku a o 
místních démonologických pověstech. Výstava v trutnovské městské galerii nazvaná „Myslet 
draka“ se vztahuje nejen k drakům obecně, ale také i k trutnovskému draku. (Hodnocení 
výstavy je z pera Mgr. Lucie Žaludové z GMT.) Výstava potrvá do 25. srpna. 
 
 Na vernisáži výstavy „Myslet draka“ promluvil zajímavě Miroslav Drozd. „V mém 
uvítacím proslovu nebudou k výstavě Martina Stejskala padat těžce uměnovědná slova a 
stejně tak ani hvězdné výroky o poslání a směřování umělecké tvorby. S největší 
pravděpodobností nezaslechnete ani cizích slov. O kreativitě, imaginativnosti, inspirativnosti 
či artificialismu se mluví a píše dnes a denně. Jako by to byla jakási povinnost. Bude-li někdy 
vyhlášeno referendum o jejím zrušení, budu hlasovat pro Klišé je z těch slov, jež bych 
okamžitě vymazal. Zmizela by však jeho podstata? Leč, přejděme k věci. 
 Malíř, jehož díla čekají na váš pohled, totiž Martin Stejskal, byl v jednom novinovém 
rozhovoru vystaven následující otázce: „Jste především výtvarníkem. Jak se tato profese váže 
k vašemu životnímu směřování?“ Výtvarník v Martinovi odpověděl: „O své malířské tvorbě 
dost nerad mluvím. Přistupuji k ní – alespoň v posledních dvaceti letech – tak, jako by to byl 
jistý druh alchymie. A k té ticho neoddělitelně patří.“ 
 Takže, co teď, Martine? Ticho? A to nechci zpochybňovat oněch dvacet let co do 
počtu...Když se na mě Martin obrátil s otázkou, zda bych na jeho výstavě neutrousil pár slov, 
pomyslel jsem si, že je to dost na draka. Nikdy jsem se nenaučil mluvit před větším počtem 
lidí, než nás v restauraci sedává u stolu. Teprve za značně dlouhou chvíli jsem si dal 
dohromady, že výstava v Trutnově nemůže nepojednávat o dracích. Já na draky moc nejsem a 
nevím, zda to není i proto, že jaksi podvědomě soucítím s následujícím výrokem Friedricha 
Nietzscheho“ „Ten, kdo bojuje proti drakům, stává se sám drakem.“ Tato věta má pro mě 
totiž svou souvislost. S Martinem Stejskalem se známe dlouhá léta, jsou mezi nimi i ona 
památná šedesátá, která na sebe svou výstavou prozrazuje. 
 Když jsem v té době v jeho sklepním ateliéru na pražských Vinohradech poprvé spatřil 
jeho obrazy, první, co jsem si řekl a co nikdy nezapomenu, znělo: Ten člověk nesmí nikdy 
přestat malovat. Já jsem se v té době věnoval jakémusi psaní, ale s každou větou či veršem, 
které jsem napsal, jsem si říkal: nerozmnožuj papír sběrných surovin, národního podniku. 
S tím rozmnožováním jsem přestal s listopadem 1989. Martin setrval. Stal se drakem? Byl 
drakem? Co jiného, říkám si, když ve zdejších prostorách se boji s drakem věnuje, a potvrzuje 
tak Nietzscheho, a když současně taková hlava jako Fulcanelli tvrdí, že údělem draka je nikdy 
neusnout, neboť mu bylo uloženo střežit zázračnou zahradu, kam filosofové přicházejí pro své 
poklady. Já bych chtěl jen dodat a současně i věřit, že nikoli pouze filosofové. 



 Dobře učinil, že setrval. Myslím si ostatně, že o něčem jiném nikdy neuvažoval. O tom 
svým způsobem svědčí i jedna okolnost. Když jsem ve zmíněném devětaosmdesátém roce 
navždy uzavřel soukromou edici Auroboros, o jejímž názvu jsem nikdy moc nepřemýšlel a  
na níž se Martin svou činností také podílel, netušil jsem, že v roce 2006 přijedu do Trutnova 
na výstavu, v jejímž kontextu hraje Autoboros tak významnou úlohu. 
 Vedle toho, že Martin Stejskal je, jak si myslím, nejen jedním z nejúžasnějších tvůrců, 
s jejichž díly jsem se potkal – teď mluvím v mužském rodě, neboť v tom ženském to je a byla 
Eva Švankmajerová – on je také surrealista. A když už cizí slovo, jež jsem si zakázal, tak ještě 
jedno. Martin je totiž také tím, co vnímám jako cosi, co s tímto pojmenováním v mých 
představách přeci jen tak trochu válčí – romantikem. Nadnesu se nad dobu, do níž dějepravci 
umění romantiky umísťují, a řeknu jen to, jak je vidím: jsou dokonalí a úžasní svým 
řemeslem, ale nad to i rozevlátí do všech možných stran. Cítím v tom jakousi kázeň nekázeň. 
Martin k nim jednoznačně patří. Je úchvatný a dokonalý ve své výtvarné řeči a současně 
rozběhlý do nespočetných prostorů. Ať si každý vybere ten svůj. Výběr je nekonečný, protože 
nekonečný a bez hranic je Martin. Jen prázdný není. A to i tehdy, není-li v něm nic vidět. To, 
co v něm je, co se jím prolíná, se nevnucuje. Vstupte, hleďte a naslouchejte.“ 
 
Kulturní večer v kavárně Narcis 
 
 Kulturní život města obohatili svým literárním pořadem – znovu po několikaletém 
odmlčení – František Brož, Dagmar Halířová a Milena Janečková na téma: Robert Fulghum: 
Všechno co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. Účinkující vhodně doplnil  
na klávesy Martin Matyska. Akci v kavárně Narcis uspořádal 28.6. v kavárně Narcis 
Trutnovský literární klub. 
 
„Zimák 06“ 
 
 Koncert pěti kapel (Bugy, 123 min., Sunshine, Děda Mládek Illegal Band a festiválek, 
Benjaming Band a OS a Radeček) pod názvem Zimák 06 se konal 30.6. na zimním stadionu 
města. 
 
Dětský tábor – ČČK 
 
 Od 30.6.-15.7. připravil ČČK Trutnov Letní dětský tábor Meziříček u Jihlavy pod 
odborným dohledem lékaře a zdravotních sester. Je pořádán pro děti s alergiemi a 
ortopedickými potížemi. Poplatek 3 300 Kč. 
 
Vandalismus (poškozený můstek) 
 
 Jedním z přežívajících projevů vandalismu bylo vytrhání části prken na můstku  
na turistické cestě za hudebním klubem New End. Nebezpečím pádu za večera a noci byla  
na poškozeném místě ohrožena úrazem řada chodců i cyklistů. 
 
Regionální hospodářská komora 
 
 Mezinárodní obchodní forum evropských a světových firem se uskutečnilo v červnu 
v polské Wroclavi. Je určeno především malým a středním firmám, které jsou páteří 
ekonomiky každé země a samy obtížně hledají možnost dalšího uplatnění v mezinárodním 
obchodu a spolupráci. 



 Partnerem polských organizátorů při zajišťování účastníků je Regionální hospodářská 
komora v Trutnově. 
 
„Vosa“ 
 
 Dobrou práci s dětmi vykazuje svými zábavnými a poučnými programy trutnovské 
seskupení Vosa, a to nejen v Trutnově, ale i daleko za hranicemi KH kraje. 
 
Nezaměstnanost v červnu 
 
 Slibně se rozvíjející  stavebnictví kladně ovlivnilo v červnu počty nezaměstnaných 
v trutnovském okrese. V červnu bylo bez práce o 67 lidí méně než měsíc předtím. Celkem 
bylo v červnu bez práce (5 697 osob v dubnu) 5 456 lidí. Ovlivnilo to i poměrně málo 
propuštěných z Infineonu a Tiby. V červnu přibylo také volných míst, které podniky a firmy 
hlásí úřadu práce – 801. O 80 víc než předchozí měsíc. Na jedno volné místo připadalo 6,8 
uchazeče. Většina nabízených míst je pro dělnická povolání (74 %). Dělníci tvoří přes 60 % 
nezaměstnaných. 
 V rámci boje s nezaměstnaností se úřadu práce povedlo zařadit 50 uchazečů do 
rekvalifikace. S příspěvkem úřadu vzniklo 71 nových pracovních míst. Úřad pokračoval  
ve vyplácení podpor nezaměstnaným. Od počátku roku vydal přes 48 milionů. 
 Jaký byl počet nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti v některých místech okresu 
k 30.6. Uváděn je počet ekon. aktivních, počet nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti: 
Trutnov (16 705, 1 552, 9,29%), Úpice (2 916, 260, 8,92%), Žacléř (1 683, 235, 13,96%), 
Rtyně (1 366, 78, 5,71%), Janské Lázně (482, 35, 7,26%), Dvůr Králové (8 521, 803, 9,42%), 
Vrchlabí (6 873, 452, 6,58%). Okres celkem (61 626, 5 456, 8,58%). Z toho: obvod obce 
s rozšířenou působností Trutnov (33 072, 3 132, 9,47%), Dvůr Králové (13 860, 1 333, 
9,62%), Vrchlabí (14 694, 991, 7,64%). 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 



Kulturní nabídka na červenec 
 
Jakou kulturní nabídku přinesly Radniční listy na červenec? 
7.7. Promenádní koncert Krakonošky. Pořádá Městská dechová hudba Krakonoška, Dům 
kultury a město Trutnov. Krakonošovo náměstí v 15.30 hod. 
8.7. Bonanza band. Pořádá město Trutnov. Krakonošovo náměstí v 10 hod. 
12.7. Vykslajwant. Pořádá město Trutnov. Krakonošovo náměstí v 16 hod. 
15.7. Jarní vánek. (Stejný pořadatel i místo v 10 hod.) 
19.7. Poslední lež (Stejný pořadatel i místo v 16 hod.) 
21.7. Promenádní koncert Krakonošky (Pořadatelé jako 7.7.) 
22.7. Pepa Lábus a spol. (Pořádá město Trutnov na Krakonošově náměstí v 10 hod.) 
26.7. Nior W (koncert). Pořádá jako 22. a 29. června město Trutnov v 16 a v 9.30 hod. 
 Uvedené pořady v rámci Trutnovského hudebního léta vždy v sobotu s ve středu. 
Výstavy: Cechovní památky Trutnovska a Královédvorska (do 30.9.). Martin Stejskal: Myslet 
draka (do 25.8.). Aleš Vaníček: Zblízka (do 31.8.). 
 
Program představení Divadelní předplatné 2006-2007 nabídl: 
Cizinec 19.9. (Situační a bezmála detektivní komedie s herci Divadla ABC Praha) 
Velká zebra (15.10.) aneb Jak že se to jmenujete? (Komedie o muži, který má „nemoc“ a 
s každou ženou vydrží jen chvíli) 
Balada pro banditu 22.11. (Český muzikál Klicperova divadla v Hradci Králové. 
Drahouškové 14.12. (Komedie v režii P. Novotného). 
Krejčovský salón (Hra o životě v mikrosvětě pařížské krejčovské dílny. V režii P. Novotného 
herci Vč divadla Pardubice. Leden 2007. 
Horoskop pro Rudolfa II. (Tragikomická variace na historické téma. V režii T. Töpfera hrají 
herci Divadla Na Fidlovačce). Únor 2007. 
Pudl a magnolie (Veselohra Ivy Janžurové a Stan. Remundy) 
 Dubnový titul divadla bude uveden v průběhu divadelní sezóny. 
 
 Letní kino PKS Bojiště nabízí 7.7. Rafťáci (mládeži přístupno). 21.7. První po Bohu 
(do 12 let nepřístupno). 28.7. Účastníci zájezdu (mládeži přístupno). 
 Pravidelné countryové večery každý pátek v červenci a v srpnu připravuje Country 
club Bonanza. K tanci a poslechu budou hrát kapely převážně z regionu Východních Čech. 
 Městská knihovna mění v letních měsících výpůjční dobu ve všech svých odděleních i 
v pobočkách v HSM a Poříčí (málo zkrácená). Klub medvídků se sejde až v září. 
 Vojensko-historický a muzejní spolek Trutnov nabízí 3.7. dvojhodinový program 
v rámci hlavního dne vzpomínkové akce na Chlumu a 22.7. „Přepadení Kuksu“ (vojenská část 
akce). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekonstrukce Žižkovy ulice 
 

       
 
 Významnou investiční akcí letošního roku je v rozpočtu města „Rekonstrukce ulice 
Žižkova“ v úseku od křižovatky s ulicí Pražská až po křižovatku s ulicí Husitská. Provede se 
kompletní rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení. Součástí rekonstrukce 
je i zřízení dvou zálivů zastávek MHD. 
 Realizace této akce má začít 12.7. a potrvá až do října 2006. Bude probíhat po etapách 
za úplné uzavírky provozu bez možnosti průjezdu stavbou. Současně bude probíhat i 
rekonstrukce kanalizace – provede ji VaK Trutnov. 
 Po dobu stavby bude mimo provoz i zastávka MHD na lince č.4 – trasa autobusu bude 
odkloněna. (Podle sdělení Petra Andra z ORM a ÚP MěÚ Trutnov). 
 
Bodový systém v dopravě (první poznatky) 
 
 Zavedením bodového systému v dopravě donutil většinu řidičů k dodržování rychlosti, 
svícení, připoutání, netelefonování v autech. První červencový víkend byl klidnější. Přesto 
podle sdělení P ČR bylo osmnáct překročení rychlosti, devět aut nesvítilo, tři řidiči neměli 
pásy, dva volali při jízdě mobilem a jeden porušil dopravní značení. 
 Nehodovost se výrazně snížila – 11 nehod během dvou víkendových dnů na území 
bývalého okresu. Policisté body řidičům nestrhávají. O přestupcích  informují městské úřady 
– ty se kartou řidiče zabývají na svých dopravních odděleních. 
 „V terénu je od začátku července zvýšený dozor. Ale ne kvůli novele silničního 
zákona. Začala letní sezóna, automobilů je víc, lidé se přesunují z místa na místo, takže jsme  
i my více vidět. Mimořádné akce vyhlašuje prezidium. Zatím o žádných konkrétních 
termínech nevím. Určitě však větší dopravní akci zorganizujeme v brzké době sami. Myslím 
však, že řidiči jsou teď ostražití. Odpovědným, kteří dodržují předpisy, nic nehrozí,“ uvádí 
vedoucí dopravní policie Jiří Ročňák. 
 
Koupaliště v obležení 
 
 S prvními červencovými horkými dny jsou provozovatelé letního koupaliště 
spokojeni. Bazén je doslova v obležení. Například 7. července sem přišlo na 2 000 zájemců – 
to je kapacita koupaliště. Podle meteorologů  mají sice přijít i dešťové dny, ale teploty 
klesnout nemají. 
 
 Jedním z míst, kde počátkem července točila nový videoklip punkrocková kapela 
Benjaming Band (Bohové na hrad), byl i Trutnov, jeho Krakonošovo náměstí. 



 
Bazén na křižovatce Pražské ulice 

 

       
 
 Jako by trutnovské koupaliště už některým nestačilo, zřídila si parta recesistů na 
křižovatce na Pražské ulici bazén. Ochlazování jim při koupání umožňovalo i studené pivo 
z blízké hospody na Pražské ulici. 
 
Vedro ohrožuje ryby 
 
 Příliš teplá voda i v řece přináší i zápory. Vedrem hynou v Úpě pstruzi – teplota v řece 
se pohybuje kolem 190 C. Kyslík ve vodě ubývá. Rybáři jsou bezmocní. „Nemůžeme dělat 
vůbec nic. Tenhle stav trvá od 12.7. po celém toku Úpy od Horního Maršova až do Úpice,“ 
uvádí předseda trutnovské rybářské organizace Silvestr Temcsanyi. V petříkovické líhni, kde 
chovají pstruhy a siveny, je situace zatím uspokojivá. Tady mohou rybáři teplotu vody 
ovlivnit vodou do sádek z potoka, případně i ze studní. Pěticentimetrové plůdky možno tady 
před vedrem uchránit. 
 
Obscene Extreme 

 

       
 
 Festival extrémní muziky v Trutnově už tradičně začíná Obscene Extreme. Potrvá  
od čtvrtka večer 13.7. až do nedělního rána. Festival je zaměřen na extrémní styly. Podle 
hlavního pořadatele Čurby přijeli letos do Trutnova na tento festival návštěvníci ze 40 zemí 
světa. Celková návštěvnost přesáhla tři tisíce. Účinkovalo tu 48 kapel z 18 zemí – i 
z Ameriky, Kolumbie, Japonska a Austrálie. 
 Po hudební stránce se festival rovněž vydařil. „Skvělí byli italští mistři světa Cripple 
Bastards (hráli v národních dresech), Skytsystém ze Švédska, Gut z Německa a řada dalších 



známých skupin. Nejvíc byla posluchači přijata hvězda kultovní Dismember ze Švédska – 
spokojenost fanoušků i kapel byla maximální,“ uvedl Čurba. 
 Nějaké potíže s festivalem neměla ani policie. „Během akce bylo zjištěno 6 přestupků 
proti veřejnému pořádku, které byly řešeny na místě pokutou a 1 přestupek proti majetku. 
Dále byly evidovány 2 trestné činy majetkového charakteru,“ řekl tiskový mluvčí P ČR Radek 
Schovánek. 
 Nad rámec běžné služby bylo při festivalu v pohotovosti 64 policistů a dalších 18 
z kriminální policie. Na zajištění klidného průběhu festivalu se podíleli i příslušníci cizinecké 
pohraniční policie. 
 K vidění tu byl mj. i extremní body – piercing a metalový DJ. 
 
 I když ceny pohonných hmot od léta rostou, v Trutnově nepřekročila hranici 32 Kč  
za litr naturalu žádná z čerpacích stanic. 
 V Trutnově je v této době nejlevnější čerpací stanice ONO Na Bojišti – cena naturalu 
29,90 Kč, nafty 27,90 Kč. 
 
Oprava Žižkovy ulice 

 

       
 
 Rekonstruovanou Žižkovu ulici, kde je doprava odkloněna přes kruhový objezd 
Volanovská, mohou pěší přecházet – instalovány tu budou dřevěné lávky. Stavbu provádí 
firma Strabag. Vjezd do ulice je povolen pouze pro sanitky, hasiče a pro svoz odpadu. Oprava 
ulice přijde město na 21 milionů korun. 
 
Městská policie 
 
 S činností městské policie je trutnovská radnice spokojena a ohrazuje se proti hlasům 
v parlamentu (poslanec ODS Vilém), že má moc pravomocí. Jsou reakcí na novinky 
v dopravě, kde má MP nyní více pravomocí. K jejím obhájcům patří i trutnovský starosta 
Adamec. „Například sazebník na pokuty je docela přesně nastaven. Navíc děláme vlastní 
kontrolu činnosti policie, máme kamery na vybraných lokalitách města, kamery v hlídkových 
vozech,“ uvádí Karel Povr. 
 Práci MP sleduje i veřejnost, která by svou nespokojenost s ní dala najevo v letošních 
volbách. Finance získané na pokutách jsou do městské pokladny. Na výši platů MP nemají 
vliv. Navíc základem činnosti MP není vybírání pokut za přestupky v dopravě, ale veřejný 
pořádek, čistota ve městě a dohled nad parkováním. 
 
 



Starosta bude znovu kandidovat 
 
 Na anketu „Budete znovu v říjnu kandidovat“ v Krkonošských novinách starosta 
Trutnova řekl: „Kandidovat budu, a to za občanské demokraty. Naše kandidátka je už hotová. 
Je tu ještě spousta věcí, které je potřeba dotáhnout do konce a které bych rád dodělal já 
osobně. Ať je to třeba záležitost kulturního stánku (divadla), ke kterému máme nakročeno, 
nebo třeba dokončení sportovišť a další rekonstrukce komunikací. Těch věcí je celá řada, 
mohl bych je vyjmenovávat  poměrně dlouho. Chci být nějakým způsobem pro naše město 
prospěšný. A navíc mě to pořád ještě baví.“ 
 
 Bývalá poliklinika v ulici Na Struze slouží od 19.7. částečně jako obchodní centrum 
Alenka. 
 
 Městská policie 
 
 Z rozhovoru s ředitelem MP v Trutnově Karlem Povrem: Mezi nejtolerantnější 
strážníky patří Trutnovští. Při měření „padesátky“ v obcích pokutují řidiče, kteří jeli rychleji 
než 60 km v hodině. „Je potřeba dát řidičům šanci, aby si zvykli na novou situaci, bodový 
systém a rychlost. Tachometry a radary mohou měřit s jistou odchylkou, je u nich nutné brát 
v potaz jistou toleranci. A naším cílem není, aby nám tu jezdili řidiči zaujatí sledováním 
tachometru, jestli náhodou nejeli o tři kilometry více. Měříme laserovým radarem s digitálním 
fotoaparátem. Takže se automaticky pořizuje fotografie. O pár metrů dál stojí hlídka, která 
rychlá auta zastaví.“ 
 Nejčastěji se měří rychlost na kritických místech jako jsou přechody u škol, obchodů a 
v místech, kde je zvýšený pohyb chodců. 
 A pokud jde o kontrolu činnosti MP? Provádějí ji i členové ZM a RM. Ti žijí 
v Trutnově, chodí po městě a sledují působení, vystupování a chování městských strážníků. 
Další kontrolu si dělá starosta, jinou ředitel MP a občané, kteří se mohou kdykoliv na ně 
obrátit. 
 
„Piráti silnic“ 
 
 Vysoké pokuty a bodový systém přiměly většinu řidičů k opatrnější jízdě. Stále se 
však ještě najdou piráti silnic, mezi něž patří řidiči bez řidičského průkazu nebo pod vlivem 
alkoholu. „V pondělí (17.7.) pozdě večer v Trutnově zastavili policisté z oddělení hlídkové 
služby Ford Escort. Zjistili, že třiadvacetiletý řidič nevlastní potřebné oprávnění. O den 
později ve stejný čas v Trutnově kontrolovala hlídka policistů Renault Laguna, kterou řídil 
pětadvacetiletý muž, ačkoliv není držitelem řidičského oprávnění. Dechovou zkouškou mu 
bylo navíc zjištěno 1,83 promile alkoholu v krvi,“ uvedl mluvčí P ČR Schovánek. 
 
Kandidátky do komunálních voleb 
 
 Komunální volby se budou konat už za tři měsíce. Kandidátky jsou už někde 
připraveny, jinde se připravují. „V Trutnově je naše kandidátka už hotová,“ uvedl trutnovský 
starosta a lídr ODS Ivan Adamec. Většina starostů měst regionu budou letos kandidovat 
znovu. 
 
 
 



Soutěž o potravinu roku 
 

       
 
 Někteří účastníci soutěže „Potravina a potravinář roku 2006 KH kraje přijeli 21.7.  
do Trutnova a nabídli ve svých stáncích v Nádražní ulici ochutnávku i koupi svých specialit 
z pekárenské, cukrárenské, uzenářské, pivovarnické a zelinářské produkce. Zákazníci tady 
mají přitom možnost vyplnit a odeslat hlasovací lístky. Soutěž bude vyhodnocena v září. 
 Na prezentační a prodejní výstavě účastníků této soutěže jich v Trutnově vystupovalo 
11 z 38 přihlášených. Největší nával zájemců byl u stánku miletínské firmy Pravé hořické 
trubičky. 
 
První ekobusy 
 
 I v Trutnově se mají objevit ekobusy. Zakoupením autobusu na plyn chce město 
zahájit novou éru obnovy vozů městské hromadné dopravy. Na pořízení prvního dá pět 
milionů korun – jde o nízkopodlažní kloubový autobus na plyn. Přispěje určitě ke zlepšení 
životního prostředí. 
 V současné době už jezdí dva nízkopodlažní ekobusy na lince do Janských Lázní. 
 
Krádeže na koupališti 
 
 V polovině července využívali plného koupaliště – nadělali tu desetitisícové škody 
tím, že i ze šatních skříněk odcizili cennosti (mobily, notebook,, peněženky, platební karty). 
Přitom je možné (a nutné) ukládat cennosti do speciálních trezorů (10 Kč za jejich pronájem). 
Trezory jsou pojištěné. 
 
Výpadek el. proudu 
 
 Odstávka energetické sítě, která 25. července odpoledne postihla celou republiku, 
zasáhla i Trutnovsko, hlavně Úpicko a Královédvorsko. Texlen tato kalamita výboru nijak 
nepoškodila. (Pohroma s elektřinou v takovém rozsahu podniky, pokud pamatujeme, 
nezasáhla.) 
 
Klub seniorů 
 
 Hosty Klubu seniorů 26.7. byli mluvčí Policie ČR Radek Schovánek, ředitelka 
městských jeslí Jaroslava Andělová a místostarostka Hana Horynová. 
 
 



Psí útulek – horka 
 
 Červencové horko doléhá i na domácí zvířata. V trutnovském psím útulku je sice 
lokalita chráněna návrším se stromy a těsnou blízkostí řeky, ale i tak musí opatrovníci věnovat 
psům zvýšenou péči – aby měli dost vody. Chodí je koupat i do Úpy. 
 
Červencová vedra 
 
 Horko koncem července vedlo v trutnovských obchodech k výprodeji ventilátorů. 
Větráky a mobilní klimatizace vedly ke zvýšené poptávce po nich.ve všech trutnovských 
prodejnách s elektrospotřebiči (ETA na náměstí, Elmont-Ch v Horskéí a Na Struze i 
v dalších). 
 Lékaři upozorňují, že při používání klimatizace může člověk i onemocnět. Nebezpečí 
angíny hrozí při častém přechodu z vychlazené místnosti ven do vedra. Snášení klimatizace je 
individuální. 
 Nebezpečí tzv. letní angíny hrozí i při vypití ledového nápoje nebo při konzumaci 
zmrzliny. Podle meteorologů má horko potrvat. 
 
Fotky na pasy jen na úřadech 
 
 S připravovanými změnami v cestovních dokladech je i to, že lidé si už nemohou 
nechat zhotovit fotografie v profesionálním fotoateliéru. Pasovky poskytnou jen proškolení 
úředníci na příslušných obecních a městských úřadech. Za 18 měsíců má k digitálně 
zpracované fotografii přibýt ještě další prvek – otisk prstu. 
 „Focení na úřadech se zavádí kvůli zvýšení ochrany a snížení rizika terorismu. Nyní 
existuje pouze jeden ochranný pruh, a proto je třeba zvýšení počtu bezpečnostních prvků, jako 
jsou např. otisky prstů,“ připomíná tajemník MěÚ Zdeněk Nýdrle. 
 Nyní pracují na oddělení pasů a víz na MěÚ tři lidé. „Pokud město dodatečně přijme 
zaměstnance na pasové oddělení, nebude to znamenat další výdaje na státní správu. Jejich 
platy uhradíme ze zvýšených poplatků za doklady,“ uvádí tajemník Nýdrle. Od září budou 
lidé platit místo dvou set šest set korun. 
 Živnostníci ve fotoateliérech se obávají případného dalšího zákazu i focení na 
občanské průkazy a řidičské průkazy – ztráceli by kolem 50 % měsíčních příjmů. 
 Je tu i další problém, na který upozorňuje psycholog RIAPSu Jaroslav Hála. Stísněný 
prostor kabinek na focení může vyvolat u některých lidí a handicapovaných lidí i šok. (Fobie 
ze stísněných prostorů.) 
 
Bodový systém v dopravě 
 
 Bodový systém v dopravě podle sdělení vedoucího DI Policie ČR zapůsobil. Snížení 
počtu dopravních nehod v okrese – podle Jiřího Ročňáka – přičítá policie především hrozbě 
vyšších pokut a ztrátě bodů. 
 Dopravní statistiky na Trutnovsku se jeví příznivě až na počet nehod pod vlivem 
alkoholu. Policie bude zatím tolerovat překročení rychlosti v obcích do deseti kilometrů. 
Padesátka však platí už od roku 2000 a řidiči si mohli na ni zvyknout. 
 
 
 
 



Nezaměstnanost v červenci 
 
 Základní charakteristiky vývoje zaměstnanosti v okrese Trutnov k 31.7.2006: Bylo tu 
5 552 uchazečů o zaměstnání, míra nezaměstnanosti 9,01 %. Z toho na Trutnovsku 3 184 
(57,3 %). Na Královédvorsku 1 353 (24,4 %), na Vrchlabsku 1 015 (18,3 %). Z celkového 
počtu uchazečů připadlo 3 300 na dělníky, na ostatní 1 954, na absolventy škol 162, na 
vyučence 71, na mladistvé 65, na občany se ZPS 942. Na ženy 2 976, na muže 2 576. 
 Nově se jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 662 občanů. Do zaměstnání nastoupilo 
386 uchazečů, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 33 a z ostatních důvodů 148 
uchazečů o zaměstnání. Proti stavu na konci června se počet evidovaných uchazečů zvýšil  
o 96 a míra nezaměstnanosti se zvýšila z 8,9 na 9,0 %. 
 Proti stejnému období roku 2005 byl celkový počet evidovaných uchazečů nižší o 40 a 
míra nezaměstnanosti byla o 0,1 % nižší. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 992 uchazečům  
o zaměstnání, tj. 35,9 % z jejich celkového počtu. Na podporách v nezaměstnanosti bylo  
od počátku roku vyplaceno 57 266 000 Kč. 
 Hlášených volných míst bylo 804, z toho 596 pro dělnická povolání, 288 pro ostatní a 
7 pro občany se ZPS. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 6,9 uchazeče  
o zaměstnání. 
 Na veřejně prospěšných pracech, organizovaných na základě dohod úřadu s obcemi a 
charitativními institucemi, bylo umístěno 94 uchazečů o zaměstnání. Do rekvalifikace bylo 
zařazeno 38 uchazečů. Na vyhrazená místa pro uchazeče do 25 let a absolventy škol bylo 
umístěno 12 uchazečů. S příspěvkem úřadu vzniklo 86 pracovních míst. 
 
 V Trutnově samém připadlo na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel 1 564 
nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti činila 9,36 %. Ve Dvoře Králové na 13 860 ek. akt. 
obyvatel 3 184 nezaměstnaných (9,63 %) a ve Vrchlabí na 14 694 ekon. akt. obyvatel 1 015 
nezaměstnaných (6,91 %). 
 
Matriční události v červenci 
 
 V měsíci červnu a červenci se v Trutnově  narodilo 139 dětí, z toho bylo 53 
trutnovských (27 chlapců a 26 děvčat). V tomto období zemřelo v Trutnově 65 lidí, z toho 
bylo 36 našich spoluobčanů (12 mužů a 24 žen). 
 V červnu a v červenci bylo uzavřeno 66 manželství. Členky komise pro občanské 
záležitosti navštívily při životních jubileích 49 našich spoluobčanů s kytičkou a dárkem. 
 
  



Kulturní nabídka na srpen 
 
Na srpen nabídly Radniční listy v rubrice Kulturní nabídka: 
2.8. Benjaming Band. Pořadatel město Trutnov, Krakonošovo náměstí v 16 hod. 
5.8. Promenádní koncert Krakonošky. Pořádá město Trutnov. Městská dechová hudba 
Krakonoška. Dům kultury Trutnov. Krakonošovo náměstí 15.30 hod. 
8.8. Paramise – Chytrý hloupý Rom. Představení Divadla Líseň. Pořádá Sdružení 
pěstounských rodin. Městský park v 16.30 hod. 
9.8. Ostaš. Pořadatel město Trutnov, Krakonošovo náměstí v 16 hod. 
12.8. Tendr. Pořádá město Trutnov. Krakonošovo náměstí v 10 hod. 
12.8. Velký folkový rachot. Hudební minifestiválek. Country club Bonanza. 
16.8. Veso. Koncert pořádá město Trutnov. Krakonošovo náměstí v 16 hod. 
18.8. Promenádní koncert Krakonošky. Krakonošovo náměstí v 15.30 hod. 
18.-20.8. Trutnov Open Air Music Festival. Pořádá Geronimo Agency. PKS. 
19.8. Cui Bono. Pořádá město Trutnov. Krakonošovo náměstí v 10 hod. 
23.8. Neodůvodnitelná lítost. Pořádá město Trutnov. Krakonošovo náměstí v 16 hod. 
26.8.Pojďte s námi na výlet. Akce pro děti a rodiče k 30. výročí vyhlášení státní přírodní 
rezervace Rýchory. Pořádá Dům kultury Trutnov ve spolupráci s Krkonošským střediskem 
ekologické výchovy Rýchorská bouda. Sraz u Národního domu v 9.30 hod. 
26.8. H-Kvintet. Pořádá město Trutnov. Krakonošovo náměstí v 9.30 hod. 
30.8. The moment. Pořádá město Trutnov. Krakonošovo náměstí v 16 hod. 
 
Výstavy: do 25.8. Martin Stejskal: Myslet draka. Galerie města Trutnova. Do 30.8. Aleš 
Vaníček: Zblízka. Výstava fotografií. GMT. Přízemí MěÚ. 14.8.-28.9. 150 metrů Evropy 
aneb S obrazem po Evropě. Autoři fotoreportáže: Zdeněk Heteš, Václav Fišer, Lukáš Ronge. 
Pořádá DK Trutnov v kině Vesmír. 18.-20.8. Svět květin. Již 29. ročník výstavy. Pořadatel: 
ZO Českého zahrádkářského svazu Trutnov 2 ve spolupráci s dalšími zájmovými 
organizacemi H. St. Město – škola a hřiště. 
 
Letní kino PKS Bojiště nabízí v srpnu: 4.8. Panic je nanic. Do 15 let nepřístupno. 11.8. 
Zkrocená hora. Do 15 let nevhodné. 25.8. Tristan a Isolda. Do 15 let nepřístupno. 1.9. 16 
bloků. Do 12 let nevhodné. 
 
Siemens VDO (otevření závodu) 

 

       
 
 Společnost Siemens VDO otevřela v Trutnově 1. srpna za účasti vedení podniku a 
mnoha hostí slavnostně nový závod na výrobu automobilové techniky – elektroniky. V areálu 
o rozloze přes 10 500 m2 najde uplatnění na 200 pracovníků – v budoucnu se má jejich počet 



dále zvýšit. V příštích pěti letech hodlá firma do nového výrobního závodu v Trutnově 
investovat 1,2 miliardy korun. 
 „Otevřením nové výrobní haly Siemens VDO rozšiřuje firma svůj výrobní program  
o produkty, které se na českém dodavatelském trhu pro automobilový průmysl ještě 
nevyrábějí,“ udává Gűnter Thiel, ředitel českého zastoupení Siemens VDO. „Jedná se  
o elektronické součástky do automobilů, o které je na světových trzích velký zájem.“ Novou 
investicí tak firma posiluje své významné postavení dodavatele automobilové elektroniky a 
zároveň svou pozici významného zaměstnavatele regionu. 
 Hlavním sortimentem výrobního závodu v Trutnově jsou vysokotlaká čerpadla pro 
dieselové motory, součástky pro řízení emisí a nejrůznější elektromotory. Hlavními odběrateli 
jsou přední výrobci automobilů. 
 Společnost Siemens VDO Automotive v České republice vyrábí, dodává a instaluje 
komponenty pro automobilový průmysl. Její produkty jsou určeny nejen pro tuzemský, ale i 
zahraniční trh. Hlavním výrobním sortimentem v České republice jsou elektronické řídící 
produkty, elektromechanické řídící moduly, senzory, ovládací panely, palivové dopravní 
jednotky, autorádia, navigační systémy a systémy ostřikovačů. Mezi největší odběratele patří 
přední světoví výrobci automobilů. 
 Kromě Trutnova má Siemens VDO Automotive výrobní závody v Brandýse nad 
Labem, Frenštátě pod Radhoštěm a Adršpachu. 
 
 K nově otevřené tovární hale ve Volanově starosta Trutnova Ivan Adamec, který se 
zúčastnil otevření, uvedl, že rychlým jednáním a prodejem pozemků přispělo i město k tomu, 
že nový závod Siemens VDO stojí v Trutnově. A to i přesto, že druhým vážným adeptem byla 
Ostrava. Je to i příslib nových pracovních míst. „Je to určitá perspektiva jistoty zaměstnání 
pro naše občany. Mají možnost najít slušně placené místo ve zdejších provozech.“ 
 Výroba se rozjíždí v prostorách bývalého Infineonu Technologies – ten s koncem 
výroby optických vláken propustil desítky lidí. „Tovární haly po Infineonu nezůstaly prázdné. 
Desítky lidí už pracují, plánuje se další nárůst jejich počtu. To je pro nás velmi důležitý fakt.“ 
 A čím město přispělo  k rozšíření průmyslové zóny ve Volanově? „Prodali jsme 
pozemky, na kterých Siemens do budoucna plánuje rozvoj. Při prodeji nešlo o cenu, spíše 
jsme chtěli zabránit tomu, aby nám v průmyslové zóně zůstaly nevyužité haly. Takže cena 
byla výsledkem kompromisu mezi námi a firmou Infineon, která od nás pozemky  
pro Siemens kupovala. Při projednávání záměru na veřejné schůzi zastupitelstva se pak cenu 
ještě povedlo o několik korun za metr zvednout.“ 
 „Také jsme zjistili, že sporný jeden z pozemků je historickým majetkem Trutnova. To 
přípravu výstavby nových továrních hal Siemensu výrazně urychlilo. Stát nám pozemek vydal 
okamžitě.“ 
 V této souvislosti ještě starosta Trutnova uvedl: „Připravujeme průmyslovou zónu  
na loukách vedle Krkonošské silnice u hlavního tahu do Pece pod Sněžkou. Teď dochází 
k výkupu pozemků od státu. S okamžitými investicemi do přivedení sítí ale zatím 
nepočítáme.“ 
 
 Zatímco byl červenec pro koupání jako stvořený, v srpnu to už valné nebylo. Doslova 
sprcha. Byla to nepříjemná a nečekaná proměna počasí. 
 
Zdražení léků 
 
 Nová léková vyhláška ministerstva zdravotnictví přinesla nepříjemná překvapení  
pro pacienty. Změnila výši doplatků u několika stovek léků. Spoluúčast se může zvýšit až o 
několik set korun. Zatímco například ještě v červenci u léku Deniban (antidepresivum) 



dopláceli 13 Kč, dnes to je 359 Kč, uvedl Václav herčík z Lékárny U Zlaté hvězdy. Podobně 
je to i s antibiotiky. Doplatek u léku Angmentum vzrostl ze 17 na 60 Kč. Zákonitě bude teď  
u pacientů tlak na levnější (i když mnohdy méně účinné) léky. 
 Přecenění léků si vyžádalo v lékárnách řadu hodin navíc – až pět uvádí Ondřej 
Bednařík z Lékárny Na Horské. 
 
Integrovaná doprava 
 
 Více spojů, přestupní tarif a pravidelný jízdní řád má přinést nový integrovaný systém 
dopravy i na Trutnovsku společností Oredo. Má umožňovat lidem jet na jednu jízdenku  
za stejnou cenu i s přestupem. Cestující si bude moci vybrat vlak nebo autobus. 
 
Rotary klub 
 
 Trutnovský Rotary klub neopomíná ve své humanitární činnosti ani na Ústav sociální 
péče Hajnice, který v Trutnově provozuje kavárnu Oranžový dům na Žižkově ulici. Rotary 
klub sdružuje lidi (movitější), kteří chtějí pomáhat méně uplatnitelným lidem ve společnosti 
penězi nebo kontakty. 
 
Výletní vláček do Dolců 

 

       
 
 Občas se v ulicích Trutnova objeví v letní sezóně výletní vláček do Dolců. Nápadný je 
lokomotivou táhnoucí žlutě zdobící vagonky s markýzami. Jezdívá z Krakonošova náměstí 
nejen do Dolců, ale i do HSM. Pravidelný jízdní řád nemá – o odjezdech informuje tabule 
před Starou radnicí. 
 
Nové cestovní pasy 
 
 Některé připravované změny v ČR se projeví u cestovních pasů již od září. Nové pasy 
zaváděné Evropskou unií obsahují biometrické údaje uložené na čipu. Kromě digitální 
fotografie se počítá i s otisky prstů. 
 Hlavním důvodem jejich zavedení je především zvýšení bezpečnosti cestujících a boj 
s terorismem. Biometrické údaje se nezavádějí naráz, např. otisky prstů do 28.6.2009. Vlastní 
pas budou mít i kojenci. Pasy dětí budou opatřeny jen fotografií a budou mít roční platnost. 
Děti od 5 – 15 let budou mít pasy s biometrickými údaji a platnost 5 let. Pasy pro děti přijdou 
na 100, pro dospělé 600 Kč (dosud 200). 
 
 



Romská otázka 
 
 Zážitkový pobyt pro rodiny, které přijaly do péče romské děti, probíhá od 4.8.  
ve Voletinách a potrvá týden. Cílem je minimalizovat možnosti selhání pěstounské péče. 
Akce nabízí novým rodičům seznámení s funkčními romskými rodinami, pozitivními vzory 
romské kultury a s praktickými výchovnými postupy. 
 Součástí pobytu je představení Paramisa Hloupý chytrý Rom 8.8. v městském parku. 
Divadlo Líšeň předvádí svérázný jevištní rej líšeňských divadelníků a romských umělců – 
muzikantů, herců a tanečníků. (Paramisa znamená pohádka, vyprávění.) Představení je 
vhodné pro děti i dospělé. 
 
Čerpací stanice 
 
 V konkurenci čerpacích stanic na Trutnovsku (nová přibyla na Bojišti) si nejlépe vede 
stanice ONO, která poskytuje začátkem srpna pohonné hmoty o korunu padesát levněji než 
ostatní. Čerpací stanice se snaží kromě nižších cen benzinu a nafty i kvalitou těchto 
pohonných hmot. Čerpací stanice ONO nabízí litr dieselu za 27,90 Kč. 
 
Rekonstrukce nádraží ČD 
 
 V srpnu zahájily České dráhy rekonstrukci výpravní budovy trutnovského nádraží. 
Rekonstrukce přijde asi na 17 milionů korun – město Trutnov přispěje na rekonstrukci osmi 
miliony. 
 Hlavním dodavatelem stavby je sdružení firmy Chládek-Tintěra, Pardubice, a.s. a 
trutnovského BAK, a.s. Práce byly zahájeny 7. srpna a potrvají do 15. prosince. 
 Opravovat se bude především vstupní odbavovací hala, venkovní fasády, sociální 
zařízení, provozní prostory a restaurace. 
 
Hospodářská výstava 
 
 Letošní hospodářská výstava v HSM bude zaměřena na bydlení, volný čas, vzdělávání 
a služby. Uskuteční se 5.-7.10. v bývalém areálu Texlenu na Zelené louce. „Obohacením 
výstavy bude účast zemědělských a potravinářských firem, představení české potravinářské 
kvality klasa a výrobků řady Krkonoše-originální produkt,“ uvádí ředitel výstavy Vladimír 
Motl. 
 
Partnerská města Trutnova 
 
 Spolupráce Trutnova s partnerskými městy trvá již osm let. Mezi prvními byly dohody 
s polskými městy Kamienna Góra (1997), Swidnica (1998) a slovenská Senica (1998).  
Od loňského roku přibyla partnerství s Kepnem u Wroclavi (Polsko) a Lohfeldenem  
u německého Kasselu. Jde přitom i o výměnné zájezdy, společné aktivity místních spolků. 
Loni přistoupil Trutnov na vstupní dohodu o navázání partnerské spolupráce s polským 
městem Strzelin. (Bylo by jich pak sedm.) 
 



 

Nemocnice 
 
 Problémy s nemocnicemi v ČR přetrvávají – jde hlavně o finance. Trutnovská 
nemocnice, která je krajským zařízením, si vede ale dobře. Hospodaří už několik let bez 
dluhů. „Dlouhodobě se nám daří udržet rozpočet vyrovnaný. Výchylky v průběhu roku 
zaznamenáváme, ale na konci je vždy vyrovnaný,“ uvádí mluvčí nemocnice Dr. Miroslav 
Nývlt. 
 
Zábradlí na křižovatkách 
 
 Některá zábradlí v křižovatkách trutnovských ulic kritizují řidiči – jejich provedení jim 
brání ve výhledu. Např. v křižovatce ulic Křižíkova a Čs. armády. Pokud chtějí před vjezdem 
na hlavní silnici dát přednost a rozhlédnout se, neuvidí auta, ale vrchní okraj zábradlí. Brání 
ve výhledu. 
 Jejich připomínku místostarostka Horynová uznává. Musí se tam opravdu zajet 
s autem hodně do křižovatky. Zábradlí tu je především pro bezpečnost chodců. Vysoké je 1,10 
metru přesně podle stanovených norem. Je důkladné i proto, aby se hned po první dopravní 
nehodě kompletně neponičlo. (Stejný typ zábradlí je na kruhových objezdech u Hypernovy a 
Delvity.( 
 Horší situace je pro motoristy u zimního stadionu. Nový most přes Úpu je postaven 
z masivní betonové konstrukce – nabízí ještě omezenější výhled. Chodci jsou sice odděleni  
od silniční dopravy silnou a bezpečnou konstrukcí – řidičům to ale vadí. 
 
Romská problematika 
 
 Pobytu na Vébrovce ve Voletinách zaměřený na náhradní rodiny, které pečují  
o romské děti, se zúčastnili i manželé Daniela a Martin Pilařovi z Ostravy. To předali 
účastníkům cenné zkušenosti z romské problematiky. Potvrzuje se, že je důležité setkávat se 
s lidmi, kteří vychovávají děti jiného etnika – za účasti psychologů. 
 
Stará radnice – opravy 

 

       
 
 Od srpna prochází Stará radnice na Krakonošově náměstí řadou změn. V budově se 
rekonstruují sociální zařízení. Provádí ho firma A+K za běžného provozu – svatby tu 
probíhají nerušeně. Náklady si vyžádaly milion korun. 



 Pokračováním úprav Staré radnice  je i nová fasáda na části budovy s balkonem. 
Novodobé už zašlé latexové nátěry z osmdesátých let se oškrabují. „Odstranění této vrstvy je 
fyzicky dost náročné, ale také hlavním předpokladem, aby se mohl prostor vymalovat 
dnešními technologiemi, které odpovídají záměrům památkové péče.  
 Nikdo neví, do jaké míry je původní malba poškozená novodobými zásahy. To, co se 
odkryje, posoudí restaurátoři – rozhodnou, zda bude něco stát za zachování. Na základě toho 
pak navrhneme technologie nové malby. Podloubí by mělo být více barevně členěno, aby 
restaurátoři podpořili plasticitu žebrových kleneb.“ (Grof). 
 Práce se mají na radnici stihnout do zimy. „Cílem investice za necelý milion korun je 
oprava omítek a návrat k původnímu vzhledu, který měla radnice od roku 1862. Polovinu 
investice hradí město. 
 
Cirkus Carini 
 
 V polovině srpna hostoval v Trutnově u supermarketu Plus cirkus Carini – čtyři 
představení. Zaujal výcvik ušlechtilých koní, veselá show s indickými opičkami a artistické 
výkony. 
 
Psí útulek – rozšíření 
 
 V Poříčí se připravuje úprava psího útulku, jeho rozšíření. Má být realizováno  
do 15- listopadu. Do přestavby (útulek bude mít dvojnásobek kotců a výběhů – k dosavadním 
třinácti jich přibude dvanáct. Ročně projde útulkem na 150 psů. Třetina se jich vrací 
původním majitelům, o zbývající projevila zájem veřejnost. Za krmný den platí majitel 70 – 
90 korun. Okolní obce, které trutnovský útulek využijí, zaplatí denně za psa 100 Kč. 
 
Skládka pneumatik v Babí 
 
 Odstranění skládky pneumatik na babí – je jich tu na 600 tun podle vyjádření 
krajského radního Dr. Vambery, který má na starosti zemědělství a životní prostředí – si 
vyžádá dva miliony korun. Část bude muset (asi 200 000) uhradit město. 
 
Bombový poplach – Kaufland 
 
 Obchodní dům Kaufland na největším trutnovském sídlišti Zelená louka musel být 
14.8. na dvě hodiny uzavřen. Přičinilo se o to anonymní vyhlášení bomby, telefonicky 
ohlášené středisku. Během 20 minut byli evakuováni zákazníci (na 200), bomba se však 
nenašla. Za šíření takovéto poplašné zprávy hrozí pachateli až tři roky vězení. 
 
Oprava nádraží ČD 
 
 Po počátečních opravách fasády nádražní budovy začnou od 22.8. práce na peróně a 
bude uzavřen vestibul s pokladnami. Cestující si budou jízdenky kupovat v zákaznickém 
centru – úschovna zavazadel nebude nějaký čas v provozu. Dočasně bude přemístěn novinový 
stánek. Jinak provoz nádraží omezen nebude. Cestující se musí po nějakou dobu obrnit 
trpělivostí. 
 Jaká bude jedna z nejzanedbanějších budov po modernizaci? „Vnější vzhled se na 
přání památkářů měnit nebude. Nádraží získá novou fasádu a okna, nová bude i střecha na 
peróně. Mělo by dojít k předláždění a přeměně vstupní haly. Zákaznické centrum a pokladny 



se mají spojit do společného prostoru. Lidé se mohou těšit na nový informační systém, který 
přehledně nabídne odjezdy a příjezdy vlaků,“ uvedl dopravní náměstek vrchního přednosty 
Zdeněk Macháček. Úpravy mají stát na 20 milionů korun. Osmi přispěje na modernizaci 
nádraží město. Poslední opravy budovy staré 130 let proběhly před dvaceti lety. Nádraží 
vzniklo roku 1870 v místech někdejšího rozsáhlého parku se střelnicí Na Nivách. 
 
Volební kandidátky 
 
 O přízeň trutnovských voličů pro volby do městského zastupitelstva se bude ucházet 
devět politických stran – o jednu méně než před čtyřmi lety. Kromě ODS, ČSSD, KSČM, 
KDU-ČSL a SZ ještě kandiduje Strana zdravého rozumu, Sdružení nezávislých kandidátů 
Evropští demokraté, Volba pro město a sdružení Trutnováci. 
 Termín pro podávání kandidátních listin skončil 15. srpna. 
 
Trutnov – severní pól 2 222 km 
 
 Se jménem Trutnov nečekaně na něj narazili Hanz a Josef Hoření z Batňovic daleko 
od domova. „Při procházení vesničkou Santa Klause a několikerém překročení pomyslné čáry 
severního polárního kruhu jsme objevili rozcestník se jmény světových měst a jejich 
vzdálenosti od polárního kruhu. Vedle Prahy jsme s úžasem četli jméno našeho okresního 
města Trutnova s jeho zajímavým číselným údajem 2 222 km. Taková je totiž vzdálenost 
mezi polárním kruhem a naším městem, které je skutečným konkurentem krásnému 
severskému městu,“ uvádí Hoření. „Napadalo nás, zda by nestálo za to umístit někde v centru 
našeho města podobný ukazatel se vzdáleností k polárnímu kruhu. Je to zajímavost, která by 
stála za zviditelnění.“ 
 
 
 Zatím co v horské oblasti Trutnovska napáchaly při rozsáhlých jarních povodních 
velké škody na komunikacích, Trutnovu se tato pohroma vyhnula. V červenci poškozen most 
přes náhon v HSM. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 



Open Air Music Festival 
 

 
 
 Devatenáctý ročník Open Air Music Festivalu proběhl ve dnech 18.-21.7. v areálu 
PKS Na Bojišti. V návštěvnosti předešel očekávání. Již před vystoupením největších hvězd 
jako Prezident of the USA nebo Plastic People of the Univerze oznámili pořadatelé příchod 
desetitisícího diváka. Celková účast na festivalu se pohybuje odhadem na 13 000. Už ve 
čtvrtek jich bylo napočítáno na 5 000. 
 Těžištěm festivalu, jak uvádí ve svém článku v Krkonošských novinách Michal 
Janoušek, se stal sobotní program. Na pódiích se vystřídala řada kapel, hráli zde např. Sto 
zvířat, Psí vojáci, Ahmed má hlad nebo slovenský hráč na elektrické varhany Marián Varga.  
 Vrcholem festivalu byla americká skupina Living Colour. Vedle trojice 
instrumentalistů stál na pódiu Doug Pinnick.  
 Mezi nedělní lákadla (20.8.) hlavní scény byly skupiny Support Lesbiens a Monkey 
Business. Stálicí trutnovského festivalu je Malý taneční orchestr, jehož většina skladeb je 
kopií populárních hitů, např. Promovaní inženýři od skupiny Rangers. Letos poprvé vystoupil 
na hlavní scéně „pornofolkař“ Záviš. 
 „Švédská skupina v Čechách nikdy ještě nehrála a v Trutnově měla svou premiéru. 
Vystupuje spíš výjimečně – koncert v Trutnově je pouze jeden z pěti, jež během léta 
absolvuje,“ uvedl zakladatel festivalu Věchet. 
 Z domácích interpretů patřilo k největším sobotní vystoupení české popové a 
swingové legendy Evy Pilarové s orchestrem Víti Váni. Její účinkování na festivalu patří  
do série netradičních koncertů při jinak převážně rockovém festivalu. Po loňském úspěchu  
na malé scéně měli šanci na hlavním pódiu recesisté z divadla Sklep. Zahraje také herec a 
písničkář Jiří Schmitzer. 
 Letošní ročník festivalu byl věnován Rychlým šípům, Tomu Sawyerovi a Vinnetouovi 
– symbolům čestnosti, statečnosti a dobrodružství. Organizátoři tak chtěli odlehčeněji 
upozornit na vlastnosti, které v současném světě bývají často opomíjeny. Doufají, že se 
poctivost a slušnost nevytratí z prvních míst v žebříčku lidských vlastností. V nedělním 
poobědním čase budou mít účastníci festivalu možnost slyšet legendárního filmového 
Vinnetua, herce Pierra Briceho, který je pozdraví v přímém telefonickém rozhovoru,  
ve kterém jim vzkazuje: „Vinnetou je stále v mém srdci. Bude i vás po celou dobu 
doprovázet, abyste společně zpěvem, tancem a radostí přehlušili řinčení zbraní a vytvářeli 
místo pro mír.“ 
 
 Na Bojišti ve dnech festivalu vzniklo opět Festivalové město s čajovnami, indiánským 
táborem, se saunou, hvězdárnou, Krkonošskou i vegetariánskou jídelnou, lékařskou ordinací, 
nabídkou festivalových amuletů. 



 Nechyběla ani meditativní alternativní scéna. Nezapomnělo se také na tradiční Open 
Air Bohoslužbu pod širým nebem. Letos jako novinka proběhne v sobotu i v neděli a bude 
sloužena na hlavním pódiu katolickým tajně vysvěceným knězem za hudebního doprovodu 
Dáši Vokaté. 
 
 I letos se trutnovský festival vydařil – uvažuje se ale o jeho přesunutí na jiné místo. 
Důvody asi: finanční požadavky správce areálu, výstavba na sousedních pozemcích, uvádí 
Martin Věchet. Celkový počet účastníků (měnil se) možná až dvacet tisíc. Určité problémy  
při přípravě festivalu byly hlavně v tom, že se změnil organizační tým, dále v tom, že jednání 
se zahraničními kapelami bylo složité. 
 Fotodokumenty festivalu pořídila redakce Krkonošských novin, která i tiskově festival 
podpořila. Zajímavé fotozáběry pořídil i Jiří Jahoda. 
 A vstupné? Na dobírku 570 Kč, předprodej 630, na místě 690 Kč. Při objednání 9 
vstupenek desátá zdarma. 
 
Svět květin 

 

       
 
 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Trutnov 2 ve spolupráci s dalšími 
zájmovými organizacemi připravila ve dnech 18.-20. srpna v HSM (škola a hřiště) již 29. 
ročník  výstavy Svět květin. V průběhu výstavy mečíků, jiřin, růží a fuchsií, kaktusů a 
sukulentů, bonsají, skalniček a jehličin, pokojových květin a citrusů, okrasného ptactva,  
expozice rybářů a včelařů, rukodělných výrobků a uměleckého pečiva proběhly přednášky a 
poradna  léčitele Pavla Váni. Návrh scénáře výstavy: Miloslava Bendová, aranžování květin: 
Václav Hercík. 
 Během soboty byli již návštěvníci seznámeni s výsledky poroty. Mečík Samba Libuše 
Jampílkové z Jičína získal ve své kategorii titul nejhezčího exponátu. Za nejhezčí mečíkovou 
expozici vybrali porotci výpěstky Vladimíra Dvorského z Úštěku. V jiřinách zvítězila 
Emmális Frant. Řezaniny z Račic nad Trotinou, v jiřinách soubor Vratislava Síly z České 
Skalice. Dále zaujaly i růže ze školek Jaroslava Topinky z Jaroměře a manželů Pelcových  
ze Sobotky. 
 ZO ČZS letos zlepšila výstavu novými vázičkami a už žije v přípravách na jubilejní 
30. ročník výstavy Svět květiny s rozšířeným programem. 
 Trutnovský Svět květin se stal již velmi oblíbenou tradicí města. Je navštěvován stálce 
víc – pěstitelé přijíždějí sem i z daleka (Polsko, Ústí nad Labem). Letos dosáhl počet 
návštěvníků deseti tisíc. Výstavu obohatila country kapela Jarní vánek i řada prodejních 
stánků. 
 
 



Benátská noc (šek v hodnotě 2 000 Kč předán ÚSP v Hajnici) 
 
 Benátská noc se uskutečni,la 19. srpna od 20 hodin na trutnovském letním koupališti. 
Večerem provázela Bára Štěpánová, módní přehlídku připravily Jiřina Tauchmanová a Zdena 
Pekermanová. Nechyběla taneční vystoupení, tobogán, občerstvení, ohňostroj, diskotéka. 
(Plavky s sebou pořadatelé Dana Dufková a KaM Trutnov doporučují.) Účast 700 lidí. 
 
Open Aur Music Festival 
 
 K rozvukům hudebního festivalu patří i několik slov o zajištění pořádku policií a 
městských strážníků. Hlídky byly zesíleny, kašna na Krakonošově náměstí (lákadlo  
ke koupání) byla zakryta. V okolí areálu PKS měla PČR dohled – hodnota odcizených 
předmětů a finančních hotovostí činí asi 25 000 Kč. 
 
 Letní dílny e Twinning 
 
 Koncem srpna proběhl v Trutnově za účasti 50 učitelů z celé republiky třídenní 
seminář projektu e Twinning – navazování spolupráce škol. Pořadatelství této akce se 
v Trutnově ujaly ZŠ Komenského a V Domcích a SOŠ ve Volanovské. Na těchto školách 
měli účastníci k dispozici počítačové učebny. Učili se tu, jak se dá spojit s jakoukoliv školou 
v Evropě. 
 
Jubileum Rýchor 
 
 Třicáté výročí vyhlášení Státní přírodní rezervace Rýchory si 26.8. připomněli 
účastníci výletu. Dvacítka turistů dojela z Trutnova autobusem DK Trutnov do Horního 
Maršova, odkud stoupali na Rýchorskou boudu. Tady se k nim připojili další účastníci 
putování po naučné stezce Krkonošského národního parku. Počasí přálo. Akce se bude patrně 
opakovat. 
 
SLŠ 
 
 Ve slovinském Mariboru začalo 26.8. mistrovství Evropy ve sportovní střelbě, kterého 
se účastní člen střeleckého oddílu SLŠ Trutnov Tomáš Nýdrle, vítěz řady soutěží v ČR. 
 
Informace k volbám do MZ 
 
 Radniční listy z konce srpna přinesly informace občanům pro volby do zastupitelstva 
města 20. a 21. října. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název města Trutnova a 
počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Na svém zasedání 26.6.2006 byl stanoven 
počet zastupitelů pro volební období od 2006 do 2010 na 33. kandidáti každé volební strany 
jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to 
v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe. 
 Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (17.10.) Hlasovací 
lístek může volič upravit: 1. Označit křížkem ve čtverečku záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu z nich. 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to u kterékoliv volební strany, ale jen tolik, kolik členů MZ 
má být zvoleno (33). 3. Oba způsoby lze kombinovat – označit křížkem jednu volební stranu a 



dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích.  
 
Etrichovo téčko 
 
 Po předání 34 návrhů na označení společenského sálu v bývalém Texlenu v Tovární 
ulici bylo rozhodnuto s firmou A+K (ta je od února vlastníkem a pronajímatelem objektu a 
vedení města Trutnova, který je nájemcem společenského sálu, že název nebude užíván jen 
pro společ. sál, ale pro celý objekt, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí a bude nabízet 
kromě kulturních a společenských akcí prostory pro další obchodní aktivity). 
 Nový název pro celý objekt nyní zní Etrichovo téčko. (J. Etrich byl jedním  
ze zakladatelů této továrny, objekt má tvar písmene T – to také připomíná, že tady byl  
po dlouhá desetiletí Texlen). 
 Všichni zúčastnění navrhovatelé názvu objektu byli odměněni volnými vstupenkami 
na koncerty letošního Trutnovského podzimu. 
 
Most k životu 
 
 Na období podzim-zima 2006 nabídla společnost Most k životu ženám řadu kurzů, 
seminářů, poradenské služby, azylové ubytování pro matky s dětmi v naléhavé krizové situaci 
a psychosociální a právní poradnu. 
 
DDM 
 
 Srpnové Radniční listy přinesly nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2006-07 
Domu dětí a mládeže Trutnov. Zahrnuje obory: tanec, sport a hry, kreslení, malování, 
technika, hudba, společenské vědy a výuka jazyků. 
 
„Eldorádo“ (KZČ) 
 
 Nabídku zájmových kurzů a kroužků na školní rok 2006/07 nabízí i Klub zájmové 
činnosti dětí a mládeže „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická 536 v HSM. Zahrnuje výpočetní 
techniku – počítače, výtvarné, rukodělné a společenské aktivity, turistiku, přírodovědu a 
ostatní aktivity, zejména sportovní. 
 
 Na nový školní rok se připravují i různými úpravami prostředí základní školy 
Trutnova. ZŠ V Domcích – rekonstrukce podlahové krytiny v tělocvičně (2 mil. Kč), oprava 
výtahu v kuchyni, rekonstrukce sociálních zařízení (600 000 Kč). ZŠ Komenského – stavební 
opravy, instalace kamerového systému v šatnách. ZŠ Mládežnická – nové zařízení kuchyně 
(1,2 mil. Kč), vybudování učebny informatiky (350 000 Kč), vybudování školního klubu pro 
děti 4.-9. třídy. 
 
Klub seniorů 30.8. 
 
 Na čtrnácté letošní schůzi Klubu seniorů 30.8. byli hosty policejní kriminalistický 
technik Vladimír Kocián, Irena Kejdanová ze Studia zdraví a František Souček z klubu Dračí 
letka, která se stará o provoz letiště ve Volanově. 
 
 



Matriční události v srpnu 
 
 V srpnu se v Trutnově narodilo 87 dětí, z toho 23 trutnovských (14 chlapců a 9 
děvčat). V tomto období ve městě zemřelo 43 lidí, z toho 21 našich spoluobčanů (14 mužů a 7 
žen). 
 V srpnu bylo uzavřeno 37 manželství, z nich bylo jedno u církve římsko-katolické. 
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 24 spoluobčanů 
s kytičkou a dárkem. 
 
Nezaměstnanost v srpnu 
 
 Jaká byla nezaměstnanost v okrese k 31.8.2006: O zaměstnání se ucházelo 5 654 osob, 
míra nezaměstnanosti 9,17 %. Na Trutnovsku 3 226 (9,75 %), na Královédvorsku 1 362 (9,83 
%), na Vrchlabsku 1 066 (7,25 %). Z celkového počtu uchazečů bylo dělníků 3 312 (58,6 %), 
ostatních a THP 1 980 (35 %), absolventů škol 211 (3,7 %), vyučenců 88 (1,6 %), 
mladistvých 63 (1,1 %), občanů se změněnou pracovní schopností 944 (16,7 %). Žen 3 070 
(54,3 %), mužů 2 584 (45,7 %). 
 Nově se v tomto měsíci evidovalo 635 občanů. Do zaměstnání nastoupilo 366 
uchazečů, z evidence úřadu bylo vyřazeno celkem 171 osob. Proti červenci se počet 
evidovaných uchazečů zvýšil o 102, míra nezaměstnanosti stoupla z 9 na 9,2 %. 
 Podpora v nezaměstnanosti byla vyplácena 1 998 uchazečům o zaměstnání – 35,3 % 
z jejich celkového počtu. Na podporách v nezaměstnanosti bylo od počátku roku vyplaceno 
65 995 000 Kč. 
 Volných pracovních míst bylo hlášeno 800 (z toho pro dělnická povolání 603,  
pro ostatní povolání 193, pro občany se ZPS jen 5. Na jedno volné pracovní místo připadalo 
v průměru 7 uchazečů o zaměstnání (v červenci 6,9). 
 Na veřejně prospěšných pracích, organizovaných na základě dohod úřadu s obcemi a 
charitativními institucemi, bylo umístěno 101 uchazečů o zaměstnání. Do rekvalifikace bylo 
zařazeno 26 uchazečů. Na vyhrazená místa pro uchazeče do 25 let a absolventy škol bylo 
umístěno 13 uchazečů. S příspěvkem úřadu vzniklo 95 pracovních míst. 
 V Trutnově samém bylo v srpnu na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel 1 611 
nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti činila 9,64 %. Nejmenší na okrese byla ve 
Špindlerově Mlýně – 673 ekon. aktivních obyvatel, nezaměstnaných 36, míra 
nezaměstnanosti 5,35 %. 
 
  
 
  
 
 
  
 
  



Kulturní nabídka na září 
 
 Na září přinesly Radniční listy opět širokou nabídku kulturních a společenských 
pořadů. 
1.9. Promenádní koncert Krakonošky na Krakonošově náměstí v 15.30 hodin. 
1.9. Kasteláni. Prázdninový piknik. Country club Bonanza. 
2.9. Archa Noemova. Představení Divadla v Pytli. Krakonošovo náměstí v 17 hodin. 

 

       
 

3.9. Trutnovský jarmark. Krakonošovo náměstí od 9.30 do 18.00 hodin. 
7.9. Jarní vánek. Country club Bonanza. 
9.-10.9. Dny evropského dědictví. Dny otevřených památek, doprovodný program. 
13.9. Daniela a Radek. Hudební duo studentů Gymnázia Trutnov. Pořádá Literární klub 
v kavárně Narcis od 18 hodin. 
14.9. Country band Bonanza. 
15.9. Seminář moderního tance pro veřejnost. Pořádá OS Studio ve spolupráci se ZUŠ 
Trutnov. Baletní sál ZUŠ v 18.15 hodin. 
16.9. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub důchodců Na Nivách. 
16.9. Pes sympaťák. Zábavná soutěž. Pořádá DK a Hafoland – psí salón. Jiráskovo náměstí  
od 15.00 hodin. 
16.9. Jak se dělá tanečník. Představení Baletu Praha Junior. Pro ZŠ. Nár. dům v 9 a 11 hod. 
19.9. Cizinec. Divadelní předplatné. Národní dům. 
20.9. Kamarádi zkouší pohádku. Pro MŠ a 1.-3. tř. ZŠ. Kino Vesmír v 8.30 a 10 hod. 
20.9. Brigitte Fournier – soprán (Švýcarsko), Ivo Kahánek – klavír, Stamicovo kvarteto.  
Pod záštitou starosty města. Národní dům a město Trutnov jako pořadatelé. Koncertní síň B. 
Martinů. 

 

       
 
 



21.9. Wendýs Boys. Country club Bonanza. 
26.9. Klub Medvídků. Městská knihovna Trutnov, 16-18 hodin. 
27.9. Setkání nejstarších a nejmladších čtenářů knihovny MK v 10 hodin. 
27.9. Marev Lomuscio (itálie) – varhany. Koncert v rámci Orlicko-kladského varhanního 
festivalu. Pořádá DK a město Trutnov. Kostel Narození P.Marie. 

 

       
 

28.9. Kasteláni. Country club Bonanza. 
30.9. Rozloučení s letní sezónou. Odpoledne s country muzikou – hraje Pěna, mimikry  
pro děti. Pořádá město Trutnov a DK. Vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze od 15.00 
hodin. 
 
Výstavy: 
Do 3.9. Cechovní památky Trutnovska a Královédvorska – Muzeum Podkrkonoší. 
Do 28.9. 150 metrů Evropy aneb S obrazem po Evropě. 
7.9.-6.11. Hynek Adámek: Antarktida. Galerie Dračí ulička 
7.9.-4.10. Ctibor Košťál. Výstava fotografií. Galerie města Trutnova. 
8.9.-8.10. Joannes Köhler. Muzeum Podkrkonoší. 
14.9.-20.12. Jubilejní výstava fotoklubu KDÚ. Přízemí MěÚ. 

 

       
 
 Už v srpnu ohlásily České dráhy zjednodušení jízdního řádu. Zrychlení a 
zpravidelnění dopravy by se mělo projevit i na spojích mezi Trutnovem, Hradcem Králové a 
Libercem. 
 
 Při Folkovém rachotu 2.9. vystoupil na pódiu Bonanzy známý trutnovský písničkář 
Pepa Lábus. 
 
 



Trutnovský jarmark 
 

       
 
 Trutnovský podzimní jarmark – už tradiční – proběhl v neděli 3.9. na Krakonošově 
náměstí. Program na dvou pódiích byl více než bohatý: 9.30 Zahájení, vystoupení mažoretek 
TŠ Bonifác ze Rtyně, v 9.45 Divadlo v Pytli, v 10.15 Staropražská kapela – koncert, ve 12.00 
Blok tanečních vystoupení – TŠ Bonifác, ve 12.10 Komedianti na káře – Princ Nebojsa. 12.50 
Blok tanečních vystoupení TŠ Bonifác, Star West Trutnov,. Ve 13.00 Tofees – vokální 
skupina. 13.45 Komedianti na káře – Kdo z koho. 14.30 Železný Zekon – silácké vystoupení. 
15.15 Dýzaboys – Pešák, Upír Krejčí. 16.00 Divadlo Koráb – Princezna s dlouhým nosem. 
17.00 Děda Mládek Illegal Band – koncert. Po celý den – nafukovací skluzavka. 
 Jarmark jako obvykle nabídl i pohled do činnosti řemeslníků, kteří se do Trutnova sjeli 
z celých Čech a Moravy. K vidění byly různé textilní hračky, polštářky, kapsáře, aranže 
z přírodních materiálů, podmalba na skle, šperky a bižuterie, batika, malbou zdobený textil, 
keramika (i drátovaná), zdobené hrníčky, knoflíky a jiné. Dále výrobky ze dřeva, kůže, proutí, 
kovu, skla. Účastnili se i včelaři a kořenářky s nabídkou bylin, čajů a koření. Stánků bylo  
na osmdesát. 
 
Zavření koupaliště 4.9. 
 
 Letní koupaliště uzavřelo v neděli 4.9. svou bránu. „I když jsme mohli mít ještě v září 
otevřeno, vzdali jsme to. Prakticky celá srpnová návštěvnost byla velmi slabá. Nemá cenu to 
tedy protahovat,“ uvedl správce koupaliště Rostislav Toman. 
 Počasí se pokazilo vůbec, nejen v podkrkonošské oblasti. Počet návštěvníků památek 
se naopak úměrně zvýšil. 
 
Školní prázdniny a svátky 
 
 Školní prázdniny v roce 2006/07: Podzimní 26.10. čtvrtek a 27.10. pátek. Vánoční  
od soboty 23.12. do úterý 2.1. Nástup do škol 3.1.2007, Jednodenní pololetní prázdniny 
připadají na 2.2. Jarní prázdniny na Trutnovsku od 5. do 11.února. Velikonoční prázdniny 5. a 
6. dubna (čtvrtek, pátek). Školní rok skončí v pátek 29.6. 2007. Návrat do školy od 3.9.2007. 
 Státními svátky jsou 1. leden (Den obnovy samost. českého svátku – Nový rok).  
8. květen (Den osvobození od fašismu 1945). 5. červenec (Den slovanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje), 6. červenec (Den upálení mistra Jana Husa 1415), 28.9. (Den české státnosti), 
28. říjen (Den vzniku samost. československého státu 1918), 17. listopad (Den boje studentů 
za svobodu a demokracii). 
 Ostatní svátky: Velikonoční pondělí – 9.4.2007 letos. 1. květen – Svátek práce.  



24. prosinec – Štědrý den. 25. prosinec – 1. svátek vánoční. 26. prosinec – 2. svátek vánoční. 
 
4. krkonošská výstava 

 

       
 
 Letošní už 4. krkonošská výstava – pro firmy i občany – se uskuteční pod patronátem 
města a oficiální záštitou KH kraje od 5. do 7. října opět v areálu Zelená louka, kde nový 
majitel firma A+K, s.r.o., provádí rozsáhlé stavební úpravy. Vzniká tu nové živé prodejní a 
podnikatelské centrum. 
 Pro firmy a podnikatele je připravován odborný doprovodný program v rámci Česko-
polského hospodářského fóra. Jeho podstatnou částí je seznámení českých a polských firem 
s podmínkami pro podnikání u sousedů a s připravovanými EU programy podpory podnikání 
od roku 2007. 
 Výstavu pořádá Regionální hospodářská komora, Horská 5, Trutnov. 
 
 Počátkem října už znají politické strany a hnutí čísla svých volebních kandidátek. 
Přiděleny byly losem. Losovalo se pro 13 volebních obvodů. Z velkých polit. stran se ucházejí 
o přízeň voličů ze 13 obvodů občanští demokraté v pěti a sociální demokraté ve třech. 
Losování provedl pracovník MěÚ Vladislav Šmída. 
 
Výstava fotografií Ctibora Košťála (GM – Nová radnice) 

 

       
 
 Galerie města Trutnova připravila na 6.9. zahájení výstavy Ctibora Košťála – 
fotografie, výběr z tvorby. Vernisáž začne 6. září v prostorách galerie na Slovanském náměstí 
38. 
 Výstava probíhá u příležitosti významného životního výročí tohoto významného 
trutnovského fotografa. Je to průřez dlouholetou tvorbou fotografování z několika oblastí – 
nejdříve amatérským, později profesionálním přístupem. 



 Nejznámější jsou jeho práce krajinářské – je jedním z nejvýraznějších představitelů 
tzv. Havlovy fotografické školy. Právě tak dnes často nazýváme trutnovské fotografy, kteří 
sbírali své zkušenosti po boku nestora krkonošské fotografie Jiřího Havla. Nejsou to ovšem 
pouze technicky dokonale provedené snímky Krkonoš, kterými se vepsal Ctibor Košťál do 
naší mysli. 
 Nejen trutnovské veřejnosti je také znám jako vášnivý cestovatel, a proto se setkáme i 
se záběry ze zahraničí, mnohdy exotickými. Třetí samostatný oddíl výstavy tvoří práce 
portrétní, dokumentaristickým způsobem zachycené podobizny buď známých osobností nebo 
lidí autorovi blízkých, jež výrazně prošli nejen jeho životem, ale také objektivem, jak se uvádí 
v hodnocení výstavy v Radničních listech. 
 Při vernisáži vystoupili zpěvačka Sylvie Krobová a klaun Jiří Bilbo Reidinger. 
 Košťálova výstava barevných i černobílých fotografií je přístupná až do 4. října. 
 
Oprava silnice do Volanova 

 

       
 
 Pokládka asfaltového koberce z kruhového objezdu do Volanova má být ukončena  
do 12. září. Řidiči nedodržují však přitom určenou objížďku na Rudník a Hostinné – využívají 
silnici do Vlčic. Tato oblast kolem kempu se řídí semafory. „Kromě autobusů tam již 
nepustíme vozy nad 1,5 tuny,“ informuje o této situaci stavbyvedoucí Stanislav Možíš. 
 Lidé bydlící ve Volanově se dostanou ke svým domům alespoň v úsecích, které jsou 
hotovy. K otočce u závodu Siemens jezdí už i autobus MHD. 
 
Výstava Joannese Koehlera v MPT 

 

       
 
 Mimořádnou pozornost vyvolala výstava malíře Joannese Koehlera pod názvem 
Neobyčejný příběh velkého malíře. Vernisáž proběhla 8. září, ukončení výstavy 8. října. 



 Úvodem pěkně vypraveného katalogu obrazově bohatě dokumentovaného se mj. 
uvádí: „Na sklonku II. Světové války prošlo Žacléřskem mnoho běženců. Někteří byli 
„bezvýznamní,“ někteří byli možná známí, někteří se tu zastavili a jiní šli dál. Po mnohých 
nezůstala ani vzpomínka. Po Koehlerovi spousta krásných obrázků a obrazů, které zdobí 
mnohé domácnosti na Žacléřsku dodnes. Nebýt těchto uměleckých děl, tak by podivuhodný a 
smutný příběh rodiny Koehlerových zůstal jako miliony dalších pohřben pod sutinami války a 
prachem minulosti.“ 
 Ze životopisu malíře: Joannes se narodil 22. února 1896 v židovské rodině 
Koehlerových ve starobylém městě Kűstrin, kterému vládla v průběhu dějin polská a německá 
knížata. Po II. Světové válce připadla část zničeného města Polsku a část Německu. 
Všestranně nadaný syn Ernesta Koehlera, který byl učitelem a matky Emy rozené 
Hoffmannové, dokončil chlapeckou školu v Kűstrinu v roce 1910. 
 Dne 7.2. byl přijat ke studiu na velkovévodskou vysokou školu pro výtvarné umění  
ve Výmaru. Tato škola kladla ve svých dílnách veliký důraz na řemeslo a z něho vycházející 
umění. Vyučovací postup spočíval v exaktním studiu výtvarných elementů a zákonů 
uměleckého díla. 
 V prosinci 1918 byl Joannes na vlastní žádost přeložen z kreslířské třídy k profesoru 
Hakenovi, který vyučoval krajinomalbu. Theodor Hagen byl zakladatelem německého 
impresionismu. Přikláněl se též k francouzskému realismu a v tomto duchu vyučoval své 
žáky. Po smrti Hagena Joannes studuje v kreslířské třídě Lyonela Feiningera, který vedl 
grafickou dílnu.  
 V období před nástupem Hitlera k moci Koehlerovi hodně cestovali. Navštívili 
Holandsko, Belgii, Itálii, Alžírsko, Lybii. Joannes si z těchto zemí přiváží naskicované 
obrázky, které pak realizuje v olejové technice. S rostoucími antisemitskými tendencemi 
rostlo také nebezpečí pro Židy, ať už byli univerzitně vzdělaní nebo jen prostí lidé… 
 Konec II. Světové války znamená opět velké stěhování národů. Koehlerovi se vydávají 
z Francie na cestu domů. Ale kam? Do Německa, Švýcarska či Francie nebo Izraele? Přes 
Polsko se dostali až na polsko-československou hranici mezi Lučavkou a Královcem. 
Neznáme přesné datum, kdy jejich povoz v našem kraji zastavil. Někteří pamětníci říkají, že 
jim zdejší krajina učarovala a že zprvu bydleli v suterénních prostorách žacléřského zámku, 
poté v prkenném Dole. To je již pravděpodobné, protože na přihlášce trvalého pobytu pro 
cizince je tužkou připsáno Prkenný Důl čp. 21. Jak dlouho tu bydleli nevíme, ale pan Joannes 
zde namaloval nejméně dva obrazy. Pak se ještě dále stěhují z Bernartic do osady Vrchová. 
 Do Izraele se už ale nedostali. Jejich životní úděl se již neměl zlepšit. Nedostávalo se 
jim peněz na základní prostředky, obrázky se prodávaly za minimální zisk, zhoršovalo se 
zdraví. Byl to velmi schopný krajinář, ovlivněný francouzskou, holandskou a německou 
krajinomalbou. V době nastupujících moderních stylů zůstával věren realistickému podání 
krajiny, kterou oživoval přirozenou stafáží. Vpravdě se nechal krajinou tvarovat a rozuměl jí. 
Obdivuhodné je, že nepřestával malovat ani v těžkých dobách svého života. Ani poválečné 
Československo mu pomocnou ruku nepodalo. 
 
 Výstava o životě a díle joannese Koehlera byla patrně jednou z nejúspěšnějších 
v historii MP a žacléřského muzea. Mohli ji obohatit i pamětníci Koehlerových. V Žacléři 
byla výstava přístupná po celé čtyři měsíce. 
 
 
 
 
 



Mistrovství ČR modelů aut 
 

       
 
 Mistrovství ČR rádiem řízených aut se konalo 9.9. v prostoru mezi fotbalovým hřištěm 
a tenisovými kurty v Trutnově. Špičkoví jezdci předvedou ve dvou kategoriích auta v měřítku 
1:10 na elektropohon. Na programu byl i vložený závod pro jezdce bez licence. 
 Soutěž konal místní RC Autoklub Domu dětí a mládeže ve spolupráci s RC 
Autoklubem ČR. Aktivním členem trutnovského klubu je Jan Blahovský, který o práci 
modelářů hodně ví. 
 „K závodění je třeba mít solidní model, který vydrží obtížné podmínky závodění. 
Součástky závodních autíček Součástky závodních autíček je třeba často měnit – uhlíky  
po dvou závodech, pneumatiky po třech. Ostatní součástky podle opotřebení. Ceny modelů 
jsou poměrně vysoké – pro rekreační jízdy kolem 3 500 korun, ceny modelů pro mistrovské 
soutěže se pohybují v desítkách tisíc korun. Členů má trutnovský klub 11, z toho polovina 
juniorů. A tréninkové možnosti: V létě asfaltová dráha u fotbalového hřiště, v zimě 
v tělocvičně ZŠ Rudolfa Frimla. Soutěž probíhá v sérii závodů pod názvem Open Tour 
Trutnov 2006. Jsou zváni i do ciziny – naposled do Polska. (Mezi vítězi byli i Trutnovští.) 
 
Barevný týden ZŠ V Domcích 
 
 Počátek školního roku 2006/07 ožil kresbami žáků ZŠ V Domcích. Ti z prvního 
stupně školy ozdobily barevně chodby, žáci z druhého stupně soutěžili i nejnápaditější třídu a 
panely ozdobili i stadion. Společným tématem byly domy – už název školy k tomu vedl. 
 
Dny evropského dědictví 9. a 10.9.2006 

 

       
 



 Dny evropského dědictví 2006 uvedla v Trutnově do povědomí občanů svým článkem 
v Krkonošských novinách místostarostka Hana Horynová. 
 „Dny evropského dědictví – to je pojem, který znají všichni milovníci památek. Druhá 
zářijový víkend, který je pro tento svátek příznačný, neláká ani tak tím, že jsou památky 
přístupné zdarma, ale spíše tím, že se návštěvníci dostanou do míst, které většinou nejsou 
k vidění. 
 Ty letošní byly zahájeny starostou města Mgr. Ivanem Adamcem v prostorách Muzea 
Podkrkonoší při příležitosti krásné výstavy malíře Joanesse Koehlera, který žil od roku 1946 
až do své smrti v roce 1976 na blízkém Žacléřsku. 
 „Já však nechci psát o trutnovských jedenácti zastaveních (památkách), které jste měli 
možnost zhlédnout v letošním roce. Ráda bych Vás seznámila s těmi menšími, někdy 
nezapsanými památkami, které jsou mezi námi již řadu let či století. Téměř je nevnímáme, ale 
když je opravíme, tak rozkvetou v plné své historické kráse. 
 Mám na mysli desítky malých pomníčků z bitvy 1866, dále pomníky z I. A II. Světové 
války, ale především malé kapličky k okrajových městských částech, jako je Studenec, Babí, 
Bezděkov, Střítež či Volanov. Jen v letošním roce jsme na jejich obnovu věnovali více než 
4,5 milionů korun a na všechny památky na území města celkem 11 milionů. Do nich je 
zahrnuta oprava Staré radnice na Krakonošově náměstí, oprava podloubí ZUŠ, oprava 
hřbitovů na Babí a v Bohuslavicích, oprava hradeb Na Struze, Doplnění naučné stezky 1866  
o informační tabule či oprava hrobky básníka Uffo Horna. 
 Mohla bych jmenovat další a další stavby, kterým je v letošním roce z hlediska 
památkové péče věnována ze strany města pozornost, ale to snad ani není třeba. Myslím, že 
každý, kdo jen trochu chce, vidí, že se město dobře stará o to, co tu pro nás zanechali naši 
předkové.“ (Ing. Horynová). 
 
 Pozvání na Dny evropského dědictví ve dnech 9. a 10. září vyšlo v Radničních listech. 
Pro DED 2006 bylo vyhlášeno národní téma „Otisk slavných jmen – historické objekty, 
v nichž žili slavní lidé.“ Garantem DED v Trutnově bylo město Trutnov. Realizaci a program 
i letos spolehlivě zajistil Dům kultury. 
 Kromě doprovodného programu v některých památkových objektech se na 
Krakonošově náměstí a v jeho nejbližším okolí uskutečnily tři zajímavé akce 9. září. 
 Slavnostní zahájení DED začalo 9.9. v 10 hodin v Muzeu Podkrkonoší projevem 
starosty při příležitosti zahájení výstavy Joanesse Koehlera. Pochod členů Klubu vojenské 
historie se konal od 11 hodin na Krakonošově náměstí. Součástí slavnostního zahájení bylo 
tradiční natírání pamětních desek v dlažbě. 
 Od 13 do 15 hodin vystoupili na náměstí hasiči s ukázkami moderní hasičské techniky 
s předvedením vyprošťování osob z havarovaného auta. Tato akce se konala jako připomínka 
145, výročí největšího požáru v Trutnově v roce 1861 a 120. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů Horní Staré Město. 
 Letos přibyla i akce Jedenáct ohlédnutí 9.9. – start k ní od 14 do 15 hodin u Radnice. 
Zahrnovala jedenáct soutěžních otázek z historie Trutnova při procházce po trase vedoucí 
centrem našeho města. 



       
 

 Další významnou akcí byly Rekordy pro všechny. Nejprve ale k Jedenácti ohlédnutím. 
„Taky jste se přistihli, jak každodenně procházíte kolem řady trutnovských památek, aniž 
byste zvedli oči od země nebo od výkladních skříní? Míjíte nádherné barevné fasády, 
umělecké reliéfy či propracované okenní římsy bez povšimnutí? Až jednou, možná únava 
nebo drobná bolest způsobí, že se zastavíte, narovnáte a protáhnete. A tu váš pohled zamíří 
někam nahoru a spočine na té starobylé kráse. Jako příjemné pohlazení se vám, pak do 
podvědomí uloží nejeden architektonický detail budovy, mostu, sochy nebo celé ulice. 
 Možná, že právě v této chvíli je čas na zamyšlení – jak dlouho tady ten dům stojí? Co 
tu bývalo před ním? Odkud se vzala ta socha? Kudy vlastně vedl Mlýnský náhon? 
 Pokud si chcete minulost našeho města tak trochu připomenout, využijte možnosti 
krátké procházky centrem Trutnova, nazvané Jedenáct ohlédnutí. Nemějte strach 
z historického školení nebo z plnění těžkých úkolů. Nic takového! Na startu obdržíte kartičku 
s plánem trasy vaší procházky. Postupně v 11 místech odpovíte na zadanou otázku z historie 
našeho města prostým označením správné odpovědi ve vašem plánku. V cíli se pak dozvíte, 
jak jste tipovali. Děti navíc mohou získat drobnou sladkost. Přesto, že to bude procházka jen 
velmi krátká, není určena batolatům, ale zejména rodičům s dětmi školního věku. 
 
„Rekordy pro všechny“ 

 

       
 
 Akce Rekordy pro všechny odstartovala 9.9. od 14. do 16. hodiny u kostela Narození 
P. Marie. 
 „Šest netradičních disciplin, kterých se mohou zúčastnit zájemci různých věkových 
kategorií a pokusit se vytvořit svůj osobní nebo dokonce trutnovský rekord, jenž bude 
zaznamenán do nově založené knihy trutnovských rekordů. Kolik skoků přes švihadlo jste 



schopni udělat za dvacet vteřin, jak daleko doskočíte na jedné noze? Že jste to nezkoušeli? 
Pak jest na čase něco s tím udělat. Zúčastnit se může kdokoliv – stačí jen chuť do zápolení, 
dobrá nálada a soutěžní kartička. Zapojit se můžete jak do všech disciplin, tak třeba jen do 
jedné – podle toho, jak se na místě rozhodnete. Také se můžete jenom dívat a čerpat inspiraci. 
Nic víc nepotřebujete.“ 
 Hodnotila se pružnost, šikovnost, síla, zdatnost, rychlost  a zručnost. 
 
Památkové objekty 
 
 Památkové objekty otevřené v sobotu 9.9. od 10 do 17 hodin, v neděli 10.9. od 12  
do 17 hodin (pokud není uvedeno jinak). 
1.Radnice s výstavou trutnovské kroniky a fotokroniky 2005. 2. Haasův palác (pouze v So). 
Hudební vystoupení ZUŠ. 3. Muzeum Podkrkonoší i s výstavou malíře Joanesse Koehlera.  
4. Kostel Narození P. Marie (možnost prohlídky věže, varhanní koncerty). 5. Galerie města 
Trutnova s výstavou fotografií Ctibora Košťála. 6. Městský park s možností prohlídek 
podzemních chodeb. 7. Kaple sv. Jana Křtitele s vystoupením členů KVH. 8. Památník gen. 
Gablenze (historická vystoupení). 9. Městský hřbitov s historickými pomníky.  
10. Dělostřelecká tvrz Stachelberg (autobusový spoj z Trutnova). 
 
 Hodnocení DED 2006 připravila ředitelka DK Zina Rýgrová – odsouhlaseno komisí 
4.10. 
1.Radnice – návštěvnost 419, zájem o K a FK Trutnova značný. 
2.Haasův palác – návštěvnost 180. Zdařilá vystoupení žáků ZUŠ. 
3.Muzeum Podkrkonoší – návštěvnost 481 (velice zajímavá výstava J.Koehlera. Slavnostní 
zahájení DED starostou kolidovalo s termínem vernisáže výstavy. Jinak by byla účast vyšší). 
4. Kostel Narození P. Marie – návštěvnost 1 426 (z toho 520 na prohlídce věže),  
při varhanních koncertech účast nízká. 
5.Galerie města Trutnova – návštěvnost 345 (výstava fotografií Ctibora Košťála doplňovalo 
téma DED – současná osobnost Trutnova). 
6.Městský park – návštěvnost 250 (problém návštěvníků s vystrojením – holinky). 
7.Janská kaple – návštěvnost 329 (zajímavý výklad průvodce). 
8.Památník gen. Gablenze – návštěvnost 732 (třeba zakoupit dalekohledy). 
9.Městský hřbitov – návštěvnost asi 100 (třeba tištěnou mapku po hřbitově). 
10.Stachelberg – návštěvnost 265. 
11.Pěchotní srub T-S 63- Libeč – návštěvnost 178 (v roce 2007 procházka po pěchotních 
srubech na trase Libeč – Babí). 
 
 Návštěvnost památek se zvýšila oproti loňsku o 450. Návštěvnost doprovodných akcí 
nižší než loni, kdy byla velká městská akce – 100 let od převozu gen. Gablenze do Trutnova. 
Všichni průvodci po památkách se i letos zhostili své funkce velmi dobře. Přímo se na DED 
podílelo vedle 38 průvodců 36 organizačních a technických pracovníků, 10 žáků ZUŠ, 
členové KVH, dva varhaníci, Krakonoška, hasiči. Celková návštěvnost činila letos 4 705 osob 
(památky), 5 240 s doprovodnými akcemi, na kterých bylo přítomno 535 návštěvníků. 
 Pro zlepšení DED v roce 2007 bylo prodiskutováno 9 návrhů a úkolů. 
 
Hřbitov – vsypy 
 
 Na 9. září (a ještě 7. října) připravila Správa hřbitova obřad vsypů a rozptylů  
na trutnovském hřbitově. 
 



Taneční kurzy 
 
 Začátek září je poznamenán nejen poprázdninovým nástupem dětí a mládeže do škol. 
Už tradičně se začíná chodit i do tanečních kurzů tance a společenské výchovy. I letos 
proběhnou v sále Národního domu od 9. září a povedou je manželé Francovi z Hradce 
Králové. Ustrojení se předpokládá společenské. Kurzy proběhnou dva. 
 
Klub vozíčkářů („Maryša“) 

 

       
 
 Zvláštní představení zažil Trutnov 9. září, kdy vystoupili v Koncertní síni B. Martinů 
herci amatérského divadelního souboru Expekus z Prahy s několika členy místního Klubu 
vozíčkářů ve zkrácené hře dramatu Maryša. (Maryša aneb drama proti srsti.) Vstupné sem 
bylo dobrovolné, bezbariérový přístup byl zajištěn. Přišlo na 200 diváků. 
 
Rekonstrukce prostoru saun ZL 

 

       
 
 V době letní odstávky zimního bazénu provedli pracovníci stavební společnosti A+K 
Trutnov kompletní rekonstrukci přilehlých prostor u saun v krytém bazénu (šatny, sociálnoí 
zařízení, odpočívárna, ochlazována, venkovní bazének). Slavnostní oriviz tu byl zahájen 13. 
září za účasti zástupců města, které poskytlo na akci 2,7 mil. Kč. (Zbytek do částky 3,3 mil. 
Kč doplatil provozovatel zařízení TJ Loko Trutnov). Návštěvnost loni tu činila 20 000 
občanů. 
 
 
 
 
 



Trutnovští poslanci ve výborech P ČR 
 
 Trutnovští poslanci jsou členy čtyř parlamentních výborů. Sociální demokrat Robin 
Bönisch zasedá v ústavně právním výboru a výboru pro životní prostředí. Jozef Kochan 
z Občanské demokratické strany je ve výboru pro evropské záležitosti a ve výboru  
pro zdravotnictví. 
 
Sprejové poškození busty U. Horna 
 
 Vandalství i letos přetrvává. Neznámý sprejer poškodil v městském parku bustu 
trutnovského básníka Uffo Horna sprejovou modrofialovou barvou. Způsobená škoda je sice 
korunově neveliká, morálně o to větší. 
 
Rekonstrukce ulic na Kryblici s nedostatky 
 
 Konstrukce ulic Svažitá, Kryblická a U  Pramene firmou Geosan – opravní stavby 
vykazuje vady a nedostatky. Např. opěrná zeď U Pramene a schodiště od lázní na Zahradní 
město. Vady vykazují i živičné povrchy komunikací, zámková dlažba se místy propadá. 
Stavba začala loni v červnu a měla být v tomto roce ukončena. 
 
Den s městskou policií u Autostylu 16.9. (Měření využilo 300 řidičů) 

 

       
 
 Den s městskou policií u Autostylu na Horské ulici proběhl 16.9. Zájemci při něm 
naleznou tiskové středisko s MP pro výklad nového silničního zákona, měření reálného 
ukazatele tachometru se stacionárním nebo mobilním radarem MP, ukázku certifikátu 
k radarům a informace z činnosti MP. Zdarma bude umožněna prohlídka vozidla na STK. 
Budou tu i předváděcí jízdy aut různých značek. 
 
Den s rodným jazykem 
 
 Trutnovský literární klub uspořádal spolu s gymnáziem Trutnov a s obcí Malé 
Svatoňovice zdařilou akci Brána češtinou otvíraná aneb Den s rodným jazykem. Její součástí 
je autorské představení L. Haška a studentů – muzikál Tarzán, beseda s filologem a autorem 
díla Brána jazykem otvíraná 15.9. Současně byla otevřena dvojvýstava P. Matysky  
J. Dvorského Foto a slovo v Kulturním klubu v Malých Svatoňovicích. 
 
 
 



Akce Sazky k zvýšení porodnosti 
 
 I když u příležitosti 50. výročí založení a.s. Sazka byla vyhlášena akce Dárek do 
kolébky (každý občánek narozený v tento den obdrží 10 000 Kč – jde o 15. září), nijak to 
nezlákalo k zvýšenému počtu porodů – akce byla vyhlášena koncem roku 2005. Potvrzuje to i 
primář gynekologicko-porodnického oddělení trutnovské nemocnice. Peníze zřejmě nejsou, a 
je to dobře, tou nejsprávnější motivací k založení rodiny. 
 
Rekonstrukce podloubí u Staré radnice 
 
 V září překvapily chodce na podloubí u Staré radnice restaurátorské práce, jejichž 
cílem je obnovit původní vzhled této historicky snad nejvýznamnější budovy města, a sice  
od roku 1862 po její opravě, po požáru 1861. Jde o omítky, o žebrové klouby z červeného 
pískovce. Místo opravy nelze přehlédnout – je tu lešení, ohromná plachta. Provoz radnice, 
fotocentra a fotoatelieru a informačního centra však probíhá přes ztížené podmínky dál. 
 Vedení Trutnova má v plánu i další úpravy historicky památných míst, např. 
předláždění Krakonošova náměstí a vedlejší pěší zóny. Chce řešit i zeleň náměstí, které dnes 
už nehyzdí po léta opuštěný hotel Varšava. 
 
Akce „Světluška“ 
 
 V ulicích Trutnova se 19.9. znovu setkáváme se studenty místních středních škol, kteří 
v rámci charitativní akce Světluška nabízejí občanům fosforeskující přívěsky ke klíčům  
za 25 Kč, případně i CD Anety Langerové za 100 Kč. Výtěžek akce je věnován na nákup 
pomůcek pro nevidomé. Vybralo se celkem 44 125 korun za prodaných 1 461 přívěsků a 76 
CD A. Langerové. 
 
Klub seniorů 20.9. 
 
 Do Klubu seniorů zavítal 20.9. na pozvání předsedy KS Miroslava Šafaříka generální 
ředitel trutnovského Texlenu Petr Vik, který osvětlil současnou situaci v textilní výrobě 
ohrožené čínským dovozem i postavením koruny. Pozván do schůze byl i ředitel MP Karel 
Povr. 
 
Fotoklub KDÚ (50. výročí) 

 

       
 



 Výstava k padesátiletému výročí trutnovského fotoklubu KDÚ (Každé druhé úterý – 
kdy se scházejí) instalovali jeho členové s pracovníky GMT ve výstavním prostoru v přízemí 
městského úřadu na Slovanském náměstí. Slavnostní vernisáž se konala 20. září. Velmi 
zdařilé černobílé i barevné fotozáběry dvou desítek autorů bude možno prohlížet  
do 1. prosince. 
 Fotoklub vznikl při Okresním kulturním středisku v roce 1956. Zakládajícími členy 
byli Rudolf Matějka (Dlouholetý předseda Okresní oborové sekce pro fotografie a první 
předseda klubu), Bedřich Máj (jeden z nejvýznamnějších českých fotografů, první mistr svazu 
českých fotografů z roku 1942), Eduard Čapek (fotograf a filmař) a JUDr. Honigsfeld – 
bohužel, už nikdo z nich není mezi námi. 
 Brzy po založení se členy stávají i současný prezident klubu Karel Hybner a 
významný český fotograf-krajinář, autor mnoha fotografických publikací ing. Jiří Havel. 
 Během uplynulých 50 let fotoklubem prošly desítky fotografů. Někteří z nich se stali 
profesionály a fotografii zasvětili celý svůj život – byli to např. Miloš Vojíř, Jiří Jahoda, 
MVDr. Norbert Záliš nebo Bohuslav Tošovský. Na některé kolegy dnes už pouze 
vzpomínáme, neboť navždy opustili naše řady – Walter Rost, Otto Schneller a Antonín 
Baudyš.  
 V současné době má fotoklub více než dvacet členů, kteří se scházejí pravidelně každé 
druhé úterý (z toho také vznikl název klubu KDÚ) na schůzkách v Národním domě. 
 Současnými členy kroužku jsou Karel Hybner, Ing. Jiří Havel, Aleš Vaníček,  
Ing. Ctibor Košťál, Ing. Zbyněk Šanc, Ing. Emil Geisler, Ing. Jaroslav Jirman, Ing. Petr Líbal, 
Ing. Zdeněk Kubín, Jaroslav Křen, Jiří Kult, Jiří Spejchlík, Karel Macháček, Miloš Manych, 
Miroslav Dufka, Miroslav Radiměřský, Petr Hlaváč, Radek Homola, Slávek Dolenský,  
Ing. Zdeněk Pilc, Zdeněk Klučka, Zdeněk Vojáček, Martin Skřivánek a Zdeněk Fibír. 
 Fotoklub KDÚ Trutnov je volným sdružením zájemců o fotografii bez vymezených 
stanov. Základní náplní činnosti je přátelská diskuse o fotografické tvorbě a technice, 
hodnocení přinesených fotografií, společné výlety s fotografováním a občasné pořádání 
výstav. 
 Fotoklub se pravidelně zúčastní dvou mapových okruhů – Ratibořického a 
Turnovského. V těchto soutěžích patří mezi nejúspěšnější – v obou okruzích již několikrát 
zvítězil. 
 Pro současnou výstavu na MěÚ byly vybrány fotografie charakteristické pro tvorbu 
jednotlivých autorů. 
 
Den bez aut 
 
 Trutnov se v září nepřipojil do Evropského dne bez aut. Ekologové jím chtějí 
upozornit na nadměrnou automobilovou dopravu (mnoho aut jezdí i ve všední dny v sólovém 
obsazení). Většina radnic v okrese se nezapojila. „Den bez aut není řešením. Potřebujeme 
tady mít zásobování a další dopravu. Spíše by nám pomohla výstavba dálnic nebo 
obchvatu,“uvedla místostarostka Ing. Horynová, (Jeden z mála politiků poslanec Bônisch se 
do akce zapojil – pojede do Prahy vlakem.) 
 
Městská policie 
 
 Strážníci MP a hasiči Trutnova se 21.9. sešli na exkurzi se zdravotníky, aby se dále 
poučili, jak by mohli v krizových situacích pomoci. Jde o první pomoc než přijede záchranka. 
Školení probíhalo v budově hasičů a záchranné služby v Poříčí. 
 Toto školení nebylo prvním a jediným, jak zdůraznil ředitel MP Karel Povr.  
 



Uzavření mostu k psímu útulku 
 
 Pro narušenou statiku byl 22.9. uzavřen most přes Úpu naproti bývalé Kaře. Opraven 
má být ještě do zimy. Motoristé, kteří se potřebují dostat na druhý břeh, mohou využít 
provizorní cestu, která končí až u poříčské elektrárny nebo mostech u staré loděnice naproti 
poříčskému náměstí. 
 
Prodej hotelu Bohemia 
 
 Trutnovu se konečně podařilo prodat hotel Bohemia. Novým majitelem se stala firma 
Ozzief CZ. Městu zaplatí 10,5 milionu korun. 
 Společnost s irskými vlastníky provozuje v Evropě síť hotelů, jak uvádí starosta města 
Adamec, „máme informace, že jde o slušnou firmu, která se zabývá gastronomií a 
ubytováním. Je tedy předpoklad, že by prodej mohl dopadnout dobře a splnil naše představy.“ 
 Prodej hotelu se vlekl – podařil se až po šestém pokusu. Trvalo to skoro tři roky.  
O objekt se sice ucházelo několik žadatelů, zastupitelé města však prodej jim neodsouhlasili. 
Starosta k tomu uvedl: „Nepřesvědčili nás, že jsou těmi správnými investory. Každá 
nemovitost má svůj čas a svého kupce.“ 
 Jedním z důvodů, který brzdil prodej hotelu, byla nižší lůžková kapacita vybavení – je 
jich tu jen 25, což nepokrývá potřebu pro jeden autobusový zájezd. V restauraci hotelu je  
na 40 míst k sezení. Určitým problémem je i parkování. Klasická parkoviště u objektu chybí. 
Řeší se náhradně možností parkovat ve Vězeňské ulici nebo v blízkém Hlubokém příkopu. 
 
Městská knihovna 
 
 Pracovníkům městské knihovny se daří získávat čtenáře od nejútlejšího věku zřízením 
Klubu medvídků. První setkání po prázdninách se uskutečnilo 26.9. v oddělení pro děti. 
Program jako obvykle bohatý – medvědí hymna, jazykolam, výroba hudebního nástroje, kvíz 
znalostí o medvědech, zpěv s kytarou a vyrobenými hudebními nástroji. O všech akcích klubu 
jsou děti informovány na nástěnce a v Radničních listech. 
 
Poslední ZM 25.9. 

 

       
 
 Poslední schůze zastupitelů v tomto volebním období proběhla v pondělí 25. září.  
Při rozloučení s malým pohoštěním poděkoval starosta Ivan Adamec za vykonanou práci  
ve prospěch Trutnova. Jim čtyřleté funkční období skončilo, v listopadu je vystřídají další, 
někteří jistě opakovaně. 



 „Nečekejme, že občané naši práci ocení. Ukáže se až o pár let později, jakým 
přínosem pro město naše práce byla.“ Zastupitelstvo pracovalo převážně dobře – netříštily je 
nějaké politické rozpory. Při jednání se nepoznalo, kdo je z jaké politické strany. A to 
fungovalo ku prospěchu města.“ Společným vyfotografováním poslední zasedání asi po dvou 
hodinách skončilo. 
 Městské zastupitelstvo tvořili Ivan Adamec, Hana Horynová, Tomáš Hendrych, Ivan 
Tancibudek, Petr Přívratský, Petr Skokan, Jiří David, Martin Vokatý, Jiří Vambera, Jozef 
Kochan, Jiří Paták, Michal Šubrt, Jindřiška Greňová, Radek Fiebinger, Zuzana Trösterová, 
Lumír Labík, Martin Veselý, Věra Šiková, Karel Rada, Josel Hűbl, Jaroslav Kužel, Jaroslava 
Maršíková, Roman Žatecký, Eduard Lukáš, Vlastimil Prouza, Miloslav Rada, Miloslav 
Kolman, Blanka Bubnová, Zdeněk Horský, Karel Červíček,. Milan Lhoták, Jiří Blecha, 
Roman Hásek. 
 
Ke stavbě divadla 
 
 Poslední zasedání MZ 25.9. učinilo ještě důležitý krok v záležitosti výstavby 
moderního kulturního centra – divadla. MZ pověřilo radu města výběrem firmy, která 
zpracuje projekt stavby. „Je to posun. Budeme zadávat projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení. Na takový materiál už se nechají sehnat dotační peníze a dá se podle něj stavět.  
Bez projektové dokumentace se nepohneme dál, „ zdůraznil starosta Trutnova. 
 Projekt přijde na deset milionů korun. Jeho zadáním končí činnost komise architektů, 
divadelních odborníků a radních, kteří už zhlédli několik podobných zařízení v ČR. 
 Záměry na stavbu divadla, jak je občany budoucí kulturní zařízení označováno, se 
dotují k roku 2000. I když uplynulo pět let, ukazuje se, že takovou akci nelze uspěchat. Nové 
zařízení bude sloužit řadu dalších let a významně ovlivní kulturně-společenský život města. 
 O dalším v této záležitosti už budou po volbách rozhodovat další komunální politici. 
Moderní stavba má stát 300 milionů a umístěna má být na bývalém autobusovém nádraží 
proti bance v místech dnešního prozatímního parkoviště. 
 Prosklená budova má mít kapacitu 370 divadelních diváků. Při pořádání plesů a 
koncertů pojme na 800 návštěvníků. Zařízení bude sloužit i dalším akcím, např. různým 
koncertům. (Velkou starostí je budovu postavit, větší, možná pak finančně pokrývat její 
provoz – jde o její plné využití.) 
 
Evropský den jazyků (SZŠ) 
 
 V rámci Evropského dne se uskutečnil 26.9. na SZŠ program sestavený z pestré škály 
cizích jazyků. Byla mezi nimi i latina a řečtina. Na deseti stanovištích plnili účastníci různá 
zadání v různých jazycích (písně, přísloví, slavné osobnosti, scénky). Formou zábavy se 
poznávaly cizí jazyky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Setkání nejstarších a nejmladších čtenářů MK 
 

       
 
 Na 27. září připravila městská knihovna příjemné dopolední posezení ve studovně 
knihovny. Byla to odměna věrných čtenářů – přišlo jich 23 starších 80 let. 
 Byla to příležitost ke vzpomínání na knihovnu, knihy, spisovatele a samozřejmě i 
pamětníků. Velmi pěkně zpestřily setkání děti z MŠ v Novodvorské ulici (ty jsou 
pravidelnými návštěvníky knihovny). Ke knize je vede kromě knihovny i pracovní kolektiv 
MŠ. 
 Na pozvání promluvil Antonín Just o tom, jak vznikala jeho básnická sbírka Žena, 
z níž přednesl i několik ukázek. Setkání s malým občerstvením zakončilo společné zpívání  
při kytaře. 
 
Nová služba na www.trutnov.cz 
 
 Na novou službu pro veřejnost a podnikatele upozornil v Radničních zářijových 
listech Martin Čapek, webmaster z MěÚ Trutnov – na www.trutnov.cz. 
 „Jelikož nebylo v našich silách neustále aktualizovat různé informace o stále se 
měnících restauračních zařízeních, hospodách, kavárničkách apod., připravili jsme pro vás 
službu, kde si sami výše uvedené provozovny mohou o sobě zadávat např. kontaktní údaje 
(včetně fotografií), různé doplňující informace o akcích a službách nebo mají možnost 
zveřejňovat např. týdenní menu a další aktuality, které chystají pro své zákazníky. 
 Tato služba je zcela zdarma, jelikož nebude sloužit jen k propagaci uvedených 
zařízení, ale i občanům, kteří si budou moci ze seznamu vybrat. 
 
Rozloučení s létem na Šibeníku 

 

       
 
 Rozloučení s letní sezónou proběhlo poslední zářijový den 30.9. na vrchu Šibeník  

http://www.trutnov.cz/
http://www.trutnov.cz/


u památníku gen. Gablenze. Ten den byla také ukončena otevírací doba památníku. 
 Vrch Šibeník ožil tisíci návštěvníky, především dětí, pro které Dům kultury tady 
připravil zábavný a soutěžní program. K úspěchu akce významně přispěl KVH (nejen 
zajištěním  občerstvení ve svém srubu, ale průvodcovskými službami po parku) a hudební 
skupina Pěna. 
 
Nezaměstnanost v září 
 
 Situace na trhu práce za uplynulé září se nijak nezlepšila. Počet nezaměstnaných se 
oproti srpnu zvýšil jen o 16 na 5 670 (z toho v obvodu Trutnova 3 243, Dvora Králové 1 362, 
Vrchlabí 1 065). Míra nezaměstnanosti zůstala na stejné úrovni (9,2 %). 
 V září se nově jako uchazeči o práci evidovalo 905 občanů. Do zaměstnání nastoupilo 
633 uchazečů, z evidence pro nespolupráci vyřazeno 255 osob. 
 Na konci prázdnin zvedli absolventi škol počet lidí bez práce. Tvořili dvě třetiny nově 
příchozích do registru. Teď jejich přísun tak dramatický dopad neměl. Po letní pauze se 
objevilo několik pracovních nabídek. Zatím co v srpnu podniky a úřady hlásily na okresu 
pouze 806 volných míst, v září to bylo 861. „Došlo k mírnému oživení. Firmám skončily 
dovolené, mají nové zakázky, blíží se Vánoce,“ dodává k situaci ředitel Úřadu práce 
v Trutnově Zdeněk Šmíd. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 872 uchazečům  
o práci, tj. 33 % z celkového počtu. Na podporách v nezaměstnanosti bylo od počátku roku 
vyplaceno 752 mil. korun. 
 Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 120 uchazečů o zaměstnání.  
Do rekvalifikace byla zařazeno 68 uchazečů. Na vyhrazená místa do 25 let a pro absolventy 
škol bylo umístěno 11 osob. S příspěvkem úřadu vzniklo 113 pracovních míst. 
 
 V Trutnově samém připadlo na 16 705 ekonomicky aktivních obyvatel 1 606 
nezaměstnaných s mírou nezaměstnanosti 9,61 %. Ve Dvoře Králové 830 nezaměstnaných, 
míra nez. 9,74 %, ve Vrchlabí 448, míra nez. 6,52 %. 
 
  
 
 
 
 
 



Kulturní nabídka na říjen 
 
Kulturní nabídka Radničních listů na říjen: 
2.-8.10. Týden knihoven. Městská knihovna Trutnov 
3.-20.10. Trutnovský podzim 2006. 26. ročník slavností komorní hudby 
2.10. Akademie třetího věku. RNDr.Vladimír Prouza: Toulky po Mexiku. Kino Vesmír 
4.10. Michal Hrůza z Ready Kirken se skupinou. Koncert – Asi se něco děje Tour 2006. 
Pořádá DK. Národní dům. 
5.10. Večer swingových evergreenů. Účinkuje K Kvintet. Vinárna Pod hradem 
5.10. Jarní vánek. Country club Bonanza. 
6.10. Buddhismus na Západě. Přednáška Radka Růžičky. Pořadatel: Centrum buddhismu 
Diamantové cesty Trutnov. Kulturní klub Nivy. 
7.10. Drakiáda. Pořádá DK Trutnov 
7.10. Jenny Schon – autorské čtení. Pořádá město Trutnov. KSBM 
8.10. Jak dobře žít v takovém zlém světě. Pořádá Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické. Evangelická fara. 
9.10. Cesta aneb Písně, které změnily svět. Pro 6.-9.tř. ZŠ a SŠ. Kino Vesmír. 
11.10. Politické harašení. Zuzana Bubínková a Martin Maxa. Národní dům. 
12.10. Country band Bonanza. Country club Bonanza. 
13.10. Tenerife – Perla Kanárských ostrovů. Diashow PaedDr. Libora Turka. Kino Hvězda. 
13.10. NVÚ – Totální nasazení. New End. 
14.10. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Pořádá Klub filatelistů. Klub důchodců. 
15.10. Raná církev ve středověké společnosti. ThDr. Petr Pokorný 
15.10. Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete? Divadelní předplatné. Nár. dům. 
16.10. Akademie třetího věku. Prof. Zd. Trnka. Ludwig van Beethoven. Kino. 
18.10. Kateřina Adamcová: Autorská próza a poezie. Gymnázium Trutnov a Literární klub. 
Kavárna Narcis. 
18.10. Žákovské vystoupení. ZUŠ. Sálek školy. 
19.10. Mezi nebem a zemí. S Martou Zavřelovou na téma Duchovní příčiny nemocí. Národní 
dům. Pod střechou. 
19.10. Wendýs Boys. Country club Bonanza. 
20.10. Tanec – Cesta k uzdravění těla. Pořádá OS Studio se ZUŠ. Taneční sál ZUŠ. 
21.10. Badtekk + Iluzor. New End. 
22.10. Barevné odpoledne. Zábavná akce pro děti. DK. Erichovo Téčko. 
29.10. Strašidelný mlýn. První představení pohádkového cyklu Sedmikráska sezóny 2006/07. 
Pořádá DK. Kino Vesmír. 
29.10. Den reformace. Koncert. Pořádá Českobratrská církev evangelická v Trutnově 
s podporou města Trutnova. KSBM. 
30.10. Dobrodružství hastrmana Tatrmana. Pro MŠ a 1.-5.tř. ZŠ. DK. Kino. 
30.10. Akademie třetího věku. Jak jsme žili v Himaláji. ČČK, DK. Kino Vesmír. 
30.10. Himaláj v zimě. Martin Vykiska vypráví a promítá své snímky. 
31.10. Haloweenské úpění. Pro děti. Pořádá DK. Start u Penny Marketu průběžně  
18 – 19 hodin. 
 
Výstavy: 
Do 4.10. Ctibor Košťál. Výstava fotografií. GMT. 
Do 8.10. Joaness Koehler. Výstava velkého malíře. Muzeum Podkrkonoší. 
Do 6.11. Hynek Adámek: Antarktida. Galerie Dračí ulička. 
 



Do 20.12. Jubilejní výstava při příležitosti 50. výročí založení trutnovského fotokroužku – 
současného fotoklubu KDÚ. Pořádá město Trutnov a GMT v přízemí městského úřadu. 

 

       
 

1.10.-20.11. Zapomenutá Etiopie. Autoři fotografií. Zuzana a Michal Šachovi. 
3.-22.10. Krajiny duše. Výstava tvorby Blanky Bohdanové. Doprovodná výstava festivalu 
Trutnovský podzim. KSBM. 
11.-25.10. Iva Hűttnerová: Grafika. Prodejní výstava listů známé herečky a výtvarnice. 
Galerie Lada. 
12.10.-10.11. Oldřich Smutný: Ženy. Labutě. Kytice. Krajiny. GMT. 
13.10.-5.11. Simon Hűttel: Měšťan. Kronikář. Renesanční člověk. Pořadatel město Trutnov a 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. 
 
Publikace „Toulky městem“ 

 

       
 
 V říjnu obohatila kulturní život Trutnova další publikace Toulky městem se 200 
fotografií z minulosti i současnosti. Vernisáž proběhla ve Státním okresním archivu za účasti 
autorů, vedení města a pozvaných hostů. 
 „Již podruhé zveme čtenáře k zastavení nad proměnami města. Tentokrát jsme se 
soustředili více na celkové pohledy a na snímky Horního Starého Města a Poříčí. 
Mimochodem jen málokdo ví, že na místech dnešního fotbalového hřiště v Poříčí bývalo 
koupaliště,“ uvedla hlavní autorka knihy. 
 Pamětníci si oživí, jak vypadala místa, než byla zahájena výstavba sídlišť Šestidobí a 
Zelená louka nebo vzhled náměstí, které „Zdobily“ dva monstrozní stožáry na vlajky, jak 
vypadala Kryblice se známou restaurací Na Modrém Dunaji, kde je dnes velká samoobsluha a 
restaurace Hawai. Zajímavé jsou dobové pohledy někdejší Dračí uličky a hradeb.Z paměti už 
pomalku vymizel i vysoký dům s věží u Špitálského mostu. Část Horské ulice byla srovnána 
se zemí, pole v Nových Dvorech zaplnily vilky. 



 První pokus fotograficky zachytit město spadá do roku 1860. Za dalších 30 let už 
Trutnov vyhlížel zcela jinak. Současná publikace je výpovědí o naší době a vzhledu města  
od počátku třetího tisíciletí. 
 Obrazy jsou opatřeny popiskami. Vložené mapy označují různá historicky památná 
místa. Text v německém a anglickém jazyce zpřístupňuje Trutnov cizincům.  
 
Monitorování dopravní situace 
 
 V neděli 2.10. monitoroval dopravní situaci Podkrkonoší policejní vrtulník. Termín 
byl vybrán, že návštěvnost se předpokládá motoristicky značná. Výsledky o pohybu vozidel a 
vytíženosti hlavních tras turistů budou vyhodnoceny pro účely zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu.Týden knihoven 
 
Týden knihoven 
 
 Také trutnovská městská knihovna je zapojena v celostátní akci Týden knihoven. 
Snaží se připoutat nové čtenáře nabídkou některých výhod, např. prominutím sankčních 
poplatků, bezplatnou registrací nových zájemců až do konce roku, zpřístupněním počítačů 
seniorům, levným prodejem vyřazených knížek. 
 
Lohfelden 
 
 Začátkem října přijeli do Trutnova komunální politici z německého Lohfeldenu, aby 
jednali o partnerské smlouvě s naším městem. „Jednání bylo krátké,“ uvádí starosta 
Lohfeldenu Michael Renter. „Jeho závěrem bylo jednomyslné doporučení uzavřít partnerskou 
smlouvu. Realizovat se budou výměnné pobyty a společné akce.“ 
 Kontakty mezi Lohfeldenem a Trutnovem trvají již deset let. Letos do našeho města 
poprvé přijeli společně zástupci všech politických frakcí současně. 
 
Trutnovský podzim 

 

       
 
 Trutnovský podzim 2006 již po šestadvacáté připravil Dům kultury pod záštitou 
města, kraje a sponzorů, které převzaly patronát nad jednotlivými koncerty ve dnech  
3.-20. října. 
Jaký byl program Trutnovského podzimu 2006? 
3.října v 19.30 hod. v Koncertní síni B.Martinů. Martin Kasík – klavír. Program: Novák, 
Janáček, Martinů, Husa, Lavický. Patronát Tyco. 



6.října v 9.00 a v 11.30 hod. v KSBM Vilém Veverka – hoboj, Ivo Kahánek – klavír, Lukáš 
Hurník – průvodní slovo. Pro studenty SŠ – koncert vítěze ceny Martinů na Mladém podiu 
2005. Program: Berio, Martinů, Dorati. Patron koncertu Ekvita. 
6. října v 19:30 hodin, KSBM. Pražské dechové kvinteto – Jan Machat – flétna, Jurij Likin – 
hoboj, Vlastimil Mareš – klarinet. Jan Vobořil – lesní roh. Miloš Wichterle – fagot. Program: 
Mozart, Haydn, Martinů, Beethoven. Patron koncertu Kasper KOVO. 
10. října v 19.30 hodin, kostel Narození P. Marie. WSaclaw Golonka (Polsko) – varhanní 
koncert. Program: Klička, Surzyňski.Patron koncertu ZPA CZ. 
13. října v 19.30 hodin. KSBM. Gentleman Singers – vokální soubor. Program: Od 
gregoriánského chorálu po 21. století. Úpravy českých a moravských lidových písní. Světové 
písně a spirituály. Patron: VAK. 
17. října v 19.30 hodin. KSBM. Ensemble Martinů. Miroslav Matějka – flétna. Markéta 
Janáčková – klavír. Radka Preislerová – housle. Bledar Zajmi – violoncello. Otakar Brousek – 
recitace. Program: Mozart, Dvořák, Martinů, Zámečník, Matys. Patron koncertu BAK. 
20. října v 19.30 hodin. KSBM. Filharmonický komorní orchestr. Umělecký vedoucí Pavel 
Frantl. Jean Marc Fessard (Francie) – klarinet. Závěrečný koncert. Program: Zach, Stamic, 
Husa, Martinů. Patron koncertu SKIP Hardware. 
3.-22.10. KSBM. Krajiny duše. Výstava tvorby Blanky Bohdanové. (Další údaje  
o Trutnovském podzimu v kapitole 8). 
 Reprezentativní katalog slavností komorní hudby Trutnovský podzim 2006 vydal Dům 
kultury nákladem 270 ks, cena 30 Kč. 
 Kromě podrobných informací o účinkujících a předváděných děl přináší katalog 
Ohlédnutí za Trutnovským podzimem 1981-2005 (Komorní soubory. Smyčcové soubory. 
Dechové a žesťové soubory. Smíšené soubory. Pěvecké sbory. Balet. Orchestry. Dirigenti. 
Solisté. Zpěv. Umělecký přednes. Výstavy). 
 Součástí programu bylo předání ceny Martinů hobojistovi V. Veverkovi. 
 
70 let Václava Havla 
 
 Své sedmdesáté narozeniny oslavil 4.10. bývalý český prezident Václav Havel, který 
má k Trutnovu blízko – nejen místem svého občasného pobytu na Vlčicku, ale i tím, že  
před listopadem 1989 pracoval jako dělník v trutnovském pivovaru (1975). 
 
Chodník za Hypernovou 
 
 Kvůli bezpečnému dojítí do Hypernovy na nákup vybuduje město v této části 
Trutnova jednostranný chodník v ulici Jana Roháče z Dubé. Chybějící chodník v těchto 
místech ohrožoval bezpečnost chodců. Chodník bude asi 300 m dlouhý o šířce 2,2 m. Bude 
osvícen. Hotovo má být letos na podzim. Náklad představuje 2 mil. Korun. 
 

Bezpečnost pěších zajišťují i úpravy u ZPA – masivní zábradlí, propojení chodníku  
ve Vlčické ulici. Počítá se i s dalšími akcemi. Má se nasvítit blikačkami přechod u Rubínu a u 
Horalky v Husitské ulici. Měly by být umístěny přímo v silnici. 
 Radnice uvažuje i o vybudování tunelu pro pěší pod kolejemi u panelového sídliště 
Šestidomí (přebíhání kolejí!). Pod tratí sice vede silnice, ale pro pěší je průchod viaduktem 
zakázán. 
 
 
 



Krkonošská výstava 
 

       
 
 Krkonošská výstava se již počtvrté konala ve dnech 5.-7. října ve Výstavním areálu 
Zelená louka. Umožňovala i prodej a propagaci českých a polských výrobků. Jaký byl 
program výstavy? 
Čtvrtek 5.10. 11.00 – 18.00 Slavnostní zahájení za účasti hejtmana kraje (přijel zástupce), 
starosty Trutnova a zahraničních hostů. 
Pátek 6.10. 09.00 – 18.00 Česko-polské hospodářské fórum – odborný program pro firmy a 
podnikatele od 10.00 hodin. 
Sobota 7.10. 09.00 – 17.00 Musherská show – jízdy psím spřežením. Ukázky parkurového 
skákání. Módní přehlídky. Skupina historického šermu Durabo. Akrobatický rokenrol Rebels 
Team Trutnov. 
 Po celou dobu trvání: výstavy železničních modelů a designérských studií automobilů. 
Restaurace a stánkový prodej. 
 A účast? Rekordních 107 vystavovatelů.  „Hlavním posláním je podpora 
hospodářského rozvoje Hradeckého kraje s důrazem na česko-polské příhraničí. Máme tu 
letos více produkčních podniků, např. potravinářské firmy, producenty Krkonošských 
potravinářských produktů a dvanáct firem z Polska,“ uvádí ředitel výstavy Vladimír Motl. 
Kromě podnikatelů se představují i města, regiony a školy.  
 V rámci projektu Rok mobility pracovních sil přijelo do Trutnova na 60 polských 
studentů. „Tento program Evropské unie je součástí výstavy. Týká se také školství, kde se 
soustřeďuje na kontakty a výměny žáků posledních ročníků středních a vysokých škol. Dnes 
tu jsou studenti, kteří se seznamují s otázkami podnikání a zaměstnání,“ dodal k tomu 
předseda polské obchodní komory Ryszard Sobaňski. 
 Vyšší návštěvnost nepochybně ovlivnilo horší počasí – po dva dny pršelo. Vyplněné 
dotazníky chválily dobrou organizaci výstavy. Na letošní výstavě bylo oproti loňské více 
propagačních firem, předváděla se tu řada sdružení měst. Většina společností a podniků  
na výstavě byla ze zdejšího regionu a blízkého okolí. 
 Polská strana hodnotila výstavu kladně a je přesvědčena, že orientace na příhraniční 
spolupráci se bude dále rozvíjet. V budoucnu by se mohl rozsah výstavy zdvojnásobit. 
 Výstavu vhodně zpestřila expozice trutnovských železničních modelářů a místní 
designer Josef Hrazdíra se zajímavými studiemi a modely aut. 
 Výstavu obohatily i módní přehlídky Střední odborné školy oděvní a Středního 
odborného učiliště krejčovského z Červeného Kostelce, stánek stavebnic Merkuru a obří 
harvestory (stroje na kácení a odvětvování stromů) lesnického učiliště ze Svobody nad Úpou. 
 
 
 



Klub seniorů 
 
 Klub seniorů má zájem o veškeré dění ve městě. Začátkem října se obrátil 
prostřednictvím Krkonošských novin na starší občany s upozorněním, aby se včas vyhnuli  
poškození ze strany různých podvodníků, kteří z nich dokáží vylákat peníze – a nejde jen o 
stokoruny. Na veřejné výzvě uvádí KS: Dejte si pozor a nepodporujte jednu spoluobčanku 
v podvodné činnosti. Když chce od někoho vylákat peníze, vymýšlí si srdceryvné příběhy, 
kvůli kterým půjčku potřebuje. Slibuje co nejdříve peníze vrátit, i když ví, že je v žádném 
případě vracet nehodlá. V poslední době byla spatřena, jak se pohybuje v domech 
s pečovatelskou službou. Zřejmě si chce vyhlédnout další možnosti podvodu či krádeže.“ 
(Výzva je reakcí na poslední podobné případy přímo z Trutnova.) 
 
Buddhismus 
 
 S osobností Budhy seznámila 6.10. přednáška v Kulturním klubu Nivy „Buddhismus 
na západě.“ Z jeho působení si připomeňme jeho poslední slova před smrtí: „Nevěřte ničemu, 
co jsem vám řekl, jen proto, že to řekl Budha, ale vše si sami ověřte, buďte sami sobě 
světlem.“ 
 Besedu obstaralo Centrum buddhismu Diamantové cesty v Trutnově. 
 
ČČK 
 
 Jednání republikového shromáždění zástupců Klubu dárců krve (KDK) se konalo – 
organizačně připraveno trutnovským OR ČČK – v Janských Lázních. Byl při něm zhodnocen 
dosavadní vývoj v činnosti DK a provedena cenná výměna zkušeností zástupců celé ČR.  
Za trutnovský KDK promluvila MUDr. Kvartová. Jednání obohatil výjezd lanovkou na 
Černou horu. 
 
Jenny Schon – autorské čtení 
 
 Autorské čtení Jenny Schon, trutnovské rodačky žijící v Berlíně, se představila 7. října 
v Koncertní síni B. Martinů v dvojjazyčném literárním pořadu vlastní poezie z knihy 
„Böhnische Polka“ a úryvkem ze svého románu „Der Graben.“ Překlad v českém jazyce 
přednese Jan Jensen. Pořad zarámují hudebně absolventky ZUŠ Trutnov. Podvečer zakončila 
autogramiáda prezentovaných knih,m které bylo možno na místě zakoupit. 
 Jenny Schon se zabývá mj. i sochařským dílem trutnovského umělce Emila 
Schwantnera, jehož je vzdálenou příbuznou. 
 
Miss KH kraje 
 
 V soutěži o titul Miss východních Čech se umístila na druhém místě Karolína 
Kupková z Trutnova. Soutěž probíhala v hradeckém kongresovém centru Aldis. 
 
 
 
 
 
 



Drakiáda 
 

       
 
 Již posedmé proběhla na Červeném kopci soutěž v létání draků – zúčastnit se mohli 
s draky i dospělí. Vítězní účastníci obdrželi ceny prodejny Alfa hobby v Žižkově ulici. 
 
Nový most přes Úpu (Zelená louka) 
 
 Modernizace továrního areálu na Zelené louce bude pokračovat. Po skončení 
Krkonošské výstavy se začne s opravou přejezdu přes Úpu. Počítáme s úplnou demontáží 
stávajícího mostu a s vybudováním nového z ocelové konstrukce se železobetonovou 
mostovkou,“ informoval z odboru rozvoje města Miroslav Franc. Most bude mít nosnost  
30 tun a má být letos dokončen. Občané bydlící za řekou musí přechodně využívat objížďky 
přes most u malé vodní elektrárny za ZŠ. 
 
K volbám 2006 
 
 Od 9. října už mají vyhrazené plakátovací plochy trutnovské politické strany a 
sdružení. K dispozici pro agitaci posloužily jako minule obří betonové válce. 
 
Bilancování starosty ke končícímu volebnímu období 
 
 V mimořádném čísle Radničních listů z 11.10. oslovil občany města trutnovský 
starosta Mgr. Ivan Adamec. 
 „Vážení trutnovští spoluobčané, s volbami ve dnech 20. a 21. října končí funkční 
období dosavadního zastupitelstva města. Končí také mandát stávající rady města a volbou 
nové rady města skončí funkční období také pro mě, pro jeho starostu. 
 Rád bych využil této příležitosti v první řadě k tomu, abych všem, kteří se 
v uplynulých čtyřech letech podíleli na práci pro naše město, upřímně poděkoval. Můj dík 
patří kolegům ze zastupitelstva a rady města, úředníkům MěÚ, ředitelům a zaměstnancům 
všech městských organizací a v neposlední řadě všem občanům, kteří nám dali podporu a 
důvěru. V nejužším vedení města jsme ve stejném personálním složení pracovali už ve 
druhém volebním období, a tak chci zvlášť poděkovat svým dvěma zástupcům a tajemníkovi 
městského úřadu, bez jejichž spolehlivé a odpovědné práce a pomoci bych se ve své funkci 
starosty neobešel. 
 S blížícím se termínem voleb, z nichž vzejde nové zastupitelstvo našeho města  
pro další volební období přichází čas chvíli se zastavit, ohlédnout bilancovat. Dovolte tedy i 
mně malé zamyšlení. 



 Město je živý organismus. Je na nás, zda postřehneme a dovedeme respektovat rytmus 
jeho srdce, rozumět zákonitostem jeho fungování, odhalit a léčit příčiny jeho bolestí či 
pozvedat jeho sebevědomí regenerací jeho historických krás. Je to naše dědictví po předcích, 
náš domov a naše každodenní prostředí, kde chceme a potřebujeme spokojeně žít. Navzdory 
ubíhajícímu času by nemělo ztrácet nic z jedinečného charakteru, který mu vtiskly 
procházející dějiny, a současně by si mělo zachovat mladého dynamického ducha. Každé naše 
rozhodnutí v uplynulých letech bylo vedeno těmito myšlenkami, a i když, bohužel, není nikdy 
možné vyhovět všem, snad mohu říci, že naše práce posunula toto město zase o kus dál a že 
Trutnov je opět o něco příjemnějším místem k životu našich obyvatel, atraktivnější lokalitou 
pro investory i vyhledávanějším cílem turistů. 
 Vážení trutnovští spoluobčané, já i moji kolegové z vedení města jsme se rozhodli 
pokusit se v nadcházejících komunálních volbách obhájit pozice, abychom mohli dokončit 
řadu započatých projektů a dál pracovat pro rozvoj našeho města. Chceme Vám opět dát 
k dispozici své zkušenosti a budeme se tedy ucházet o Vaši přízeň a důvěru i v nadcházejícím 
volebním období. 
 Nově zvolenému zastupitelstvu města bych rád popřál hodně úspěchů, Nově zvoleným  
vedoucím představitelům města pak hodně nadšení, sil i odvahy čelit překážkám, které tato 
práce- neboť je službou lidu –pochopitelně také přináší. 
 Nám, trutnovským občanům přeji, aby nám naše město stále více přirůstalo k srdci a 
abychom tu žili rádi. 
 
Informace k volbám v RL 
 
 Mimořádné číslo Radničních listů přineslo i základní informace k volbám  
do Zastupitelstva města Trutnova s přehledem volebních stran. Jsou to: 1.Trutnováci. 2.Česká 
strana sociálně demokratická,. 3.Komunistická strana Čech a Moravy. 4.Strana zelených. 
5.SNK Evropští demokraté. 6.Volba pro město. 7.Občanská demokratická strana. 8.Strana 
zdravého rozumu. 9.Křesťanská a demokratický unie – Československá strana lidová. 
 Volební okrsky a jejich sídla zůstávají v podstatě nezměněna – jejich seznam RL 
uvádějí, stejně jako další informace a pokyny pro voliče. 
 
Nové jízdní řády 
 
 Od 10.12. budou platit nové jízdní řády. Připravuje je organizátor regionální dopravy 
OREDO z pověření KH kraje ve spolupráci s autobusovými a vlakovými dopravci. 
Sjednocení, zpravidelnění spojů a přestupný tarif jsou hlavní rysy připravované integrované 
dopravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výstava k 30. výročí KVH 
 

       
 

Vernisáž výstavy věnované 30. výročí trvání Klubu vojenské historie v letech 1976 – 
2006 proběhla 10. října v přízemí Staré radnice na Krakonošově náměstí. Účastníky uvítal 
předseda spolku Ivo Bucek, který provedl bilanci uplynulých 30 let, zavzpomínal na počátky 
a na řadu významných akcí klubu, který se výrazně podílí na kulturním dění města. 

Dlouholetý člen KVH Petr Fuxa pohovořil o kuriozních osudech některých 
vystavených exponátů. Po něm ještě zarecitoval Ivo Bucek dobovou báseň neznámého tvůrce, 
která zachycuje hrdinské činy v bitvě u Trutnova 1866. 

Hned v první výstavní místnosti je umístěna replika rakouského kanonu, který dala 
vyrobit podle dobové dokumentace pro KVH trutnovská radnice. „Z kanonu je pochopitelně 
možné střílet a činíme tak při všech slavnostních příležitostech. Rád bych připomenul, že jeho 
hlaveň jsme dostali od města darem,“ uvedl předseda KVH Bucek. 

U stropu v tomto výstavním prostoru je upevněna zástava s heslem „Jen úporná práce 
všechno zmůže.“ Na jedné straně praporu je znak města Trutnova, na druhé straně český lev. 

Výstava zabírá prostor i dalších dvou místností. Zaujmou tu především malované 
střelecké terče. „Podle historické tradice pořádáme vždy na podzim soutěž tzv. Královské 
střílení a vítěz dostane malovaný terč. A Při konání dalšího ročníku musí věnovat nový. A ten 
měl buď namalovat sám, nebo ho nechat někde zhotovit,“ řekl k terčům zakládající člen KVH 
Petr Kopecký. 

Výstava je bohatě doložena mnoha exponáty, např. replikami různých střelných zbraní 
a nábojnic. Ve vitríně s dobovými pohlednicemi jsou snímky zachycující tuto minulou dobu. 
„Všimněte si tohoto pohledu. Je to fotografie tanku s rudou hvězdou, který byl dlouhá léta 
dominantou před budovou okresu,“ připomněl Petr Fuxa. Za pozornost jistě stojí i řada 
dalších exponátů – sbírka řádů a vyznamenání. Historii té doby mapují fotografie z archivu 
KVH. 

Večer vernisáže výstavy vyvrcholil nástupem současných i bývalých členů KVH a 
předáním pamětních medailí. 

 
Projev Petra Fuxy 
 
 Z projevu Petra Fuxy: „I my sami rádi zavzpomínáme na mnoho významných a 
zajímavých lidí, s nimiž jsme měli potěšení se setkat. Vzpomínáme na nejrůznější akce, 
návštěvy a cesty. A nezbývá  nic jiného než povzdechnout – jak ten čas letí. 
 Vojenská historie občas vzbuzuje mezi občanstvem trochu podezření. Je to ale důležitá 
historický disciplina, jako dějiny techniky, zemědělství, mediciny nebo textilního průmyslu. 
Rádi konstatujeme, že za těch 30 let si na nás lidé už zvykli, ba polevil i odpor některých 
manželek. 



 Jak tedy vypadá řadový člen KVH Trutnov? Je vcelku normální, mírumilovný a spíše 
introvertní. Rád navštěvuje památky a muzea, nejlépe pak vojenská. A čte. Co čte? Přibližte 
se, opatrně mu nahlédněte přes rameno a uvidíte: 
 „V 6.32 nařídil admirál Lűtjens vypálit osvětlovací granát, který ozářil velkou loď  
na obzoru. Zároveň věž A a B rozkaz k palbě. Obrovská děla zahřměla a bitevní loď Prince  
of Wales byla zarámována vysokými vodními sloupy zvednutými německými granáty. Bitva 
začala.“ 
 Nebudu dnes vypočítávat úspěšné akce, odpracované hodiny či zahraniční cesty.  
O dvou věcech bych se ale rád zmínil – a to je chvála spolkové činnosti a sběratelství. 
 Spolek nás učí vážit si práce a zašlostí jiných, respektovat zvolené autority a aktivně 
přispívat k činnosti. Každý umí něco jiného a u několika členů nabývám podezření, zda 
neumějí úplně všechno, navíc i dobře střílejí. Přinesli jsme z domova, vám i sobě pro radost, 
pár zajímavých věcí, výrobků a předmětů, které vyprávějí o naší činnosti. Máme k těmto 
věcem až citový vztah, nebylo jednoduché je získat, vyrobit či opravit. Každý předmět, každá 
maličkost má svůj zajímavý, často i dramatický osud. 
 Zachránili jsme pro budoucnost množství drobných památek, která velká muzea často 
ani nevystavují. Tento spolek je skoro něco jako naše dítě. Je s ním někdy starost, někdy 
radost a my bychom ho chtěli ještě nějaký čas řídit, vést k pořádku, rozvíjet a zlepšovat. 
 Děkujeme členům za vytrvalost a vážíme si všech, kteří nás podporovali a pomáhali 
nám – ať to byli představitelé města nebo sponzoři. Velmi si vážíme udělené Kulturní ceny 
města Trutnova, která nás i do budoucnosti zavazuje. Děkujeme všem, kteří si našli čas a 
přišli dnes vzpomenout naše výročí. Vám všem rádi nabízíme skromné občerstvení a zveme 
k prohlídce výstavy. 
 
Oznámení KVH 
 
 Listopadové Radniční listy přinesly toto oznámení KVH: „Členové KVH, kteří letos 
oslavili 30 let od založení klubu, se na členské schůzi 24.11. rozhodli, že se svou činností 
přihlásí k tradicím a historickému odkazu trutnovského Ostrostřeleckého sboru generála 
Ludwiga von Gablenze, jehož řády používají při každoročním výročním střílení již od roku 
1977. Vzniká tak jednotka, která chce navázat na tradice ostrostřelců v našem městě, jejíž 
uniformy a výstrojní součástky budou odpovídat historickým předlohám. Nová uniforma 
otevře možnost současným členům a dalším zájemcům, střelcům z historických zbraní, zařadit 
se mezi již existující historické uniformy, které reprezentují významnou trutnovskou 
vojenskou historii prusko-rakouské války 1866. 
 Náš spolek je otevřen všem trutnovským patriotům i ostatním zájemcům. Podpořte 
historické tradice našeho krásného města.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klub seniorů 11.10. 
 

       
 
 Na svou schůzi 11.10. pozval Klub seniorů k besedě zástupce devíti politických stran a 
uskupení, které se ucházejí o přízeň voličů ve volbách do městského zastupitelstva. „Účast 
slíbila většina lídrů. Chceme s nimi hovořit nejen o jejich programu pro příští čtyři roky, ale 
také o uplynulém čtyřletém volebním období,“ uvádí předseda KS Miroslav Šafařík. 
 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých 

 

       
 
 Den otevřených dveří připravila 11.10. oblastní organizace Svazu neslyšících a 
nedoslýchavých v zasedacím sále bývalého okresního úřadu. Je to i příležitost seznámit se 
blíže s činností této organizace a zároveň zhlédnout i výstavu kompenzačních pomůcek. 
 Proběhne i servisní den Jaroslava Paura z Prahy, zaměřený na zhotovení ušních 
tvarovek pro závěsná sluchadla a jejich seřízení podle andiogramu.  
 
Dotace z EU 
 
 Očekávání velkých peněžních podpor z Evropské unie se ani v Trutnově příliš 
nenaplňuje. Spíše se daří získat některé krajské či státní dotace. Upozornila na to 
v Krkonošských novinách 11.10. místostarostk Ing. Horynová. „Získali jsme něco kolem čtyř 
milionů korun. Z toho většina šla na vznik nové kruhové křižovatky u Autostylu, asi 500 tisíc 
na podporu turistického ruchu v rámci projektu Via Bella.“ Roční rozpočet Trutnova činí  
600 milionů korun. „Problémem je především složitá administrativa při snaze dosáhnout  
na evropské peníze. Unijní fondy jsou jednou z cest, kde hledat peníze. Pokusíme se to  
do budoucna zlepšit.“ 
 



Simon Hűttel – výstava v MP 
 

       
 
 Od roku 2003 pořádá město Trutnov výstavy o významných historických osobnostech 
města. První na podzim toho roku byla věnována průkopníkovi letectví na Trutnovsku  Igo 
Erichovi, další v roce 2004 byla určena památce misionáře, vědce, cestovatele a autora první 
podrobné mapy Amazonky páteru Samueli Fritzovi. Třetí výstava počátkem letošního roku 
připomněla významného trutnovského spisovatele, básníka a revolucionáře Uffo Horna. Řada 
těchto osobností nalezla své pokračování ve výstavách o Simonu Hűttelovi a o Emilu 
Schwantnerovi. 
 Zahájení výstavy „Simon Hűttel, měšťan, kronikář, renesanční člověk aneb Měšťanská 
kultura 16. století“ byla zahájena v Muzeu Podkrkonoší Trutnov 12. října. Potrvá do  
5. listopadu. Zahájení výstavy a její průběh moderovala pracovnice MěÚ Veronika 
Svobodová, která připomněla význam výstav o trutnovských osobnostech a uvítala 
místostarostku  
Ing. Horynovou a nestora výstavy Mgr. Madaje. Organizačně a technicky zajistila ředitelka 
MP Dr. Ryšánková. 
 Při vernisáži Ing. Horynová mj. uvedla: „Ta dnešní výstava věnovaná Simonu 
Hűttelovi měla být spojena s vydáním překladu Hűttelovy kroniky, ale ten se bohužel dosud 
nepodařilo skupině kolem ředitele Reila z okresního archivu dokončit, a proto jsme museli 
tuto výstavu uskutečnit samostatně. Na tuto již čtvrtou výstavu o významných trutnovských 
osobnostech se dá navázat ještě v dalších letech výstavami o trutnovských starostech a 
továrnících, ale to ukáže čas, zda v tom budeme pokračovat. 
 Chtěla bych se ještě zmínit o poslání kronikářů. Nedávno jsme oslavili společně 
s naším kronikářem Toníkem Justem jeho významné životní jubileum, při němž nemohli 
nevzpomenout jeho záslužné kronikářské činnosti. Jak s pílí sobě vlastní dával a dává dnes a 
denně minulost a dnes současnost na stránky městské kroniky. Máma jakous takous 
představu, jak se taková kronika dělá dnes, ale co tehdy v tom 16. století, jak asi Simon Hűttel 
popisoval jednotlivé události, jaké měl podmínky a možnosti? To si asi těžko dovedeme 
představit. Na něco nám odpoví vystavené panely, něco zodpoví autor výstavy pan Madaj, ale 
všechno asi nezjistíme…“ 
 „Mně už zbývá popřát Vám, aby se Vám výstava líbila a nám, aby ji navštívilo co 
nejvíce lidí.“ 
 
 Hűttelova Pamětní kniha je zdrojem bohatého a různorodého pramenného materiálu, 
na jehož základě lze čerpat mnohé informace jak z politicko-hospodářských dějin Trutnova a 
jeho okolí, i pro oblast dějin kultury a mentalit. Hűttel jako první v písemné podobě zachytil 
pověst o založení města, přičítá se mu také autorství dalších děl – díla genealogického i 



kartografického. Výstava bude doplněna exponáty dokumentujícími hmotnou kulturu 
městského prostředí 16. století ze sbírek institucí širšího regionu. 
 
Výstava v MP – Emil Schwantner 

 

       
 
 Současně s touto výstavou mohou návštěvníci MP zhlédnout instalaci k 50. výročí 
úmrtí v Trutnově působícího sochaře Emila Schwantnera. 
 
Výstava Oldřicha Smutného v GMT 

 

       
 
 Výstavu předního českého výtvarníka Oldřicha Smutného v Galerii města Trutnova  
od 12.10. budou moci návštěvníci prohlížet do 10. prosince. Má označení „Ženy, labutě, 
kytice a krajiny“ a je průřezem tvorby tohoto umělce. Pěkně a výstižně informovala o výstavě 
veřejnost pracovnice GMT Lucie Žaludová. 
 Oldřich Smutný se narodil 17.6.1925 v Debří nad Jizerou, po maturitě studoval malbu 
v ateliéru Jana Bakcha na VŠUP v Praze, dále kreslení a deskriptivní geometrii na 
Pedagogické fakultě Karlovy univerzity a scénografii na Akademii muzických umění, kde 
poté 35 let vyučoval malířství. 
 V současné době žije střídavě v Praze a v Putimi u Písku. Je to nejen malebnost 
jihočeské krajiny, čím byla výrazně ovlivněna poetika jeho děl, ale také vzpomínky na dětství, 
na maminku, když vyšívala na hedvábí a na otce, který byl zedníkem. I na olejích a akrylech 



vystupuje často štětcem něžně vyšívaný detail z hmoty barvy, která působí jako čerstvě 
nahozená zeď. Tyto malby jsou abstraktní přepisem krajiny, jakýmsi vzorcem, ze kterého 
původní motiv můžeme, ale nemusíme cítit. Není to nutné, barvy, kterým dominuje bílá a 
modrá, vytváří v dokonalé souhře celek, který není třeba dešifrovat, ale především obdivovat. 
 Také fotografie labutí připomínají umělcův hluboký vztah k přírodě. Fotografie 
vznikaly jako ilustrace ke knize Oldřicha Smutného Labutě, labutě… Jsou pochopitelně, 
podobně jako kniha samotná, o labutích, ale zdaleka nejen o nich. 
 Tvorba Oldřicha Smutného v sobě delikátním způsobem spojuje naivistický způsob 
malby s ladností a elegancí. Velkoryse pojatý celek, kterému ovšem nechybí smysl pro detail, 
promyšleně komponuje, ale bere v potaz i nahodilost jako tvůrčí princip. Vznikají tak něžná 
díla, na nichž ženy, labutě, kytice, krajiny odhalují své skryté půvaby. 
 
Zuzana Bílková v Národním domě 
 
 V zábavném pořadu vystoupila 11.10. v Národním domě Zuzana Bílková, dlouholetá 
partnerka zesnulého Miloslava Šimka, známá především z jejich pořadu S politiky netančím 
(později Politické harašení). Hostem jejího pořadu byl zpěvák Martin Maxa. 
 
Literární klub 

 

       
 
 Na jednání Trutnovského literárního klubu informoval předseda Mgr. Dvorský – 
informoval především o literární soutěži mladých autorů „Trutnovský drak.“ Došlo 122 prací 
autorů z různých míst republiky i z těch odlehlých, např. z Českých Budějovic, Děčína, 
z Chebu (informace o soutěži byly dostupné na internetu). 
 Slavnostní vyhodnocení soutěže bude provedeno 27.10. v Koncertní síni Bohuslava 
Martinů. Mgr.Dvorský vybere nejlepší práce a zařadí je do připravovaného Sborníku (umožní 
to i grant KH kraje). 
 Na schůzce 23.11. bude projednán program Adventního vánočního čtení. 
 
Živnostník roku 2006 z Trutnova 
 
 Živnostníkem roku 2006 v Hradeckém kraji se stala Luďka Tomešová, majitelka 
tiskárny. Hodnotily se počátky podnikání a nápady, současný stav firmy a mimopracovní 
aktivity. V porotě byli manažeři a ředitelé velkých firem, které působí v Česku. 
 
 
 
 



Sejmutí draka z věže Staré radnice 
 
 Legendárního dovedně zhotoveného trutnovského měděného draka, který 160 dnů 
visel na věži Staré radnice, sňali členové sdružení „Trutnov – město draka,“ vedené předsedou 
Otto Štemberkem. „Nyní bude v podzemí,“ vyjádřil předseda Štemberka o dalším osudu šest 
metrů dlouhého a 250 kilogramů vážícího draka, který se později objeví ve stálé expozici, 
kterou chce zmíněné občanské sdružení ve městě zřídit. „Při výstavě Myslet draka v galerii 
města jsme navázali kontakty s osobnostmi, které slíbily příspěvek do chystané expozice  
o drakovi.“ 
 
Incident s Romy 
 
 K incidentu s Romy došlo v Trutnově 14.10., kdy skupina padesáti Romů napadla  
ve večerních hodinách posádku osobního auta v HSM. Začalo to už ve Svobodě nad Úpou, 
kde v restauraci Bowling čtyři muži napadli dvě romské rodiny. Mezitím se v Trutnově sešlo 
několik desítek Romů, ozbrojených dřevěnými tyčemi a v několika autech odjeli řešit případ 
po svém. Posílené policejní hlídky monitorovaly pohyb těchto vozidel. 
 Po návratu do Trutnova skupina Romů bezdůvodně hodila lahev na náhodně 
projíždějící auto. Řidiče, který vystoupil, pak napadla. Ten se bránil výstřelem z plynové 
pistole do vzduchu, což Romy dále rozvášnilo. K uklidnění došlo až po zákroku policie 
varovnými výstřely. (Policie chce zjistit, zdali oba incidenty neměly rasový podtext.) 
 Na obvodní oddělení pak byly předvedeny desítky lidí zúčastněných na incidentu.  
Při něm sice nebyl nikdo zraněn a také hmotná škoda na autě a oděvech nepřesahuje tři tisíce 
korun. 
 Názory obou stran jsou rozdílné. Romové tvrdí, že konflikt vyvolali skini, posádka 
auta zase obviňuje Romy. Policie chce případ rychle a spravedlivě vyřešit. „Jsme v kontaktu 
se všemi, kterých se případ týká. Máme zájem na tom, aby byl ve městě klid a činíme pro to 
příslušná opatření. Budeme zkoumat i motivy, které vedly k incidentu, pracují na tom 
specialisté,“ prohlásil policejní ředitel Ivan Bílek. 
 
„Bílá pastelka“ 
 
 I letos se zapojily  studentky SZŠ v Trutnově do charitativní akce 16.10. Bílá pastelka. 
Tu nabízely za dvacetikorunový příspěvek kolemjdoucím. Výtěžek této akce připadne  
na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat chůzi se slepeckou holí. Dobré zvládnutí 
prostorové orientace a samostatného pohybu vyžaduje několikaměsíční trénink. 
 Téměř každý z nás si někdy na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty a strachu při 
pohybu poslepu – když třeba na schodech náhle zhaslo světlo nebo při hře „na slepou bábu.“ 
Žijí však mezi námi lidé, kteří se bez zraku musí obejít 24 hodin denně. I ty nejobyčejnější 
činnosti všedního dne se pak stávají takřka dobrodružstvím. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nové dětské hřiště na Kryblici 
 

       
 
 V rámci regenerace dětských hřišť bylo 18.10. slavnostně otevřeno nově 
zrekonstruované dětské hřiště v městské části Kryblice u restaurace „Haway.“ Zúčastnil se 
starosta Trutnova a senátor Mgr. Ivan Adamec (ten v zahajovacím projevu připomněl projekt 
města „Regenerace dětských hřišť,“ který je z velké části podporován i regionálními a 
v regionu působícími firmami), zástupci partnerských a dodavatelských firem – Robert 
Hradecký, jednatel společnosti Stavebně dopravní Trutnov, Miroslav Hanák, ředitel 
společnosti A+K, Miroslav Petira, jednatel společnosti P.M.P. Sport, paní Pondělíčková, 
zástupkyně společnosti Masokombinát Pokr Markoušovice, pracovníci MěÚ a jeho 
organizací. 
 Akci moderovala pracovnice MěÚ Veronika Svobodová, která mj. zdůraznila, že tu 
můžeme při otevření hřiště přivítat i děti z blízké mateřské školy, které se z prvního nového 
hřiště radují určitě ještě víc než my. Začátek jeho proměny totiž zaregistrovaly okamžitě, a 
jakmile to bylo možné, tak si ho hned na nových prvcích vyzkoušely – námitky 
kolemjdoucích dospělých, že by měly ještě pár dnů počkat, než se vše kompletně dokončí, 
neměly moc velkou šanci na úspěch. 
 Připomněla zároveň základní údaje o této investiční akci města. Partnery projektu jsou 
společnosti Stavebně dopravní, A+K, Technické služby a Lesy a parky Trutnov. Finančně 
projekt podpořily společnosti BAK, Repare Trutnov, Masokombinát Pokr, Prima Hide, 
P.M.P. Sport a Myland v rámci projektu Čisté město. 
 Herní prvky dodala firma Mgr. Lenka Moštěková – Toja. Kvalita tohoto herního 
systému je ověřena více než třicetiletou praxí na hřištích ve 40 zemích světa – dnes už i  
na desítkách hřišť v ČR. 
 Celková částka vynaložená v roce 2006 na přestavby a úpravy v rámci celého projektu 
činí asi 1,5 mil. korun. Z toho náklady na toto centrální kryblické hřiště představují  
1 150 000 Kč. Částkou 250 000 Kč podpořily projekt regionální a v regionu působící 
společnosti 
 Symbolickým přestřižením pásky starostou bylo hřiště otevřeno. 
 
Svaz postižených civilizačními chorobami 
 
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní výbor, Horská 5, uspořádal 
19.10. v malém sále MěÚ v rámci „Týdne se SPCCh“ seminář nejen pro zdravotně postižené. 
Na programu byla životospráva, nové zákony v sociální oblasti platné od 1.1.07, péče  
o seniory a zdravotně postižené na Trutnovsku, činnost OV SPCCh. 
 
 



Osobnost Dr. E. Beneše 
 
 Osobnost Dr. E. Beneše, jeho život, činnost a význam byly námětem přednášky  
Dr. Karla Řeháka v obřadní síni Staré radnice 19.10. v 17 hod. Úryvky z Benešových prací 
přednesl Mgr. Jaroslav Dvorský. Pořadatelem kulturního pěkného večera v zaplněném sále 
byl Trutnovský literární klub a Klub bratří Čapků Trutnov. 
 
Trutnovská Diakonie 
 
 Pomocnou ruku potřebným občanům nabízí trutnovská pobočka Diakonie Broumov. 
Nabízí jim použité oblečení. „Se zásobováním problémy nemáme, jsou dny, kdy jsme doslova 
zavaleni. Ani nové přírůstky do naší celoroční sbírky nestačíme třídit a lidé nám to tu 
rozebírají pod rukama,“ uvádí pracovnice pobočky Blanka Záveská. „V několika místnostech 
si mohou zájemci vybrat z nabídky např. nyní aktuálního zimního oblečení, bot, závěsů, 
záclon a přikrývek. Přísun nového zboží probíhá nepravidelně. Řídí se to i tím, jak a kdy lidé 
provádějí generální úklidy ve svých domácnostech. 
 
Před volbami 
 
 S týdenním předstihem byly vyzkoušeny volby nanečisto ve všech 61 tzv. pověřených 
obcích ve východních Čechách, ve kterých budou okrskové volební komise statistikům 
předávat výsledky hlasování. Provedly se zátěžové testy výpočetního systému. 
 Komunální volby jsou pro zpracování mnohem náročnější než parlamentní. Volí se 
v tisícovce východočeských měst a obcí. Ve většině z nich je navíc více kandidujících 
sdružení. Lidé také mohou hlasovat přeházeně mezi různými kandidátkami a někde zároveň 
volí i senátory. 
 V Čechách se bude volit na 6 226 místech nové zastupitelstvo, přičemž současně i 27 
nových senátorů (to se Trutnovska netýká). Za dohled nad volbami dostane předseda komise 
1 100 Kč, zapisovatel 1 000 Kč, členové komise 800 Kč. Při společných volbách do senátu se 
odměna zvyšuje o 400 Kč, v případě druhého kola senátních voleb o dalších 200 Kč. 
 
Seriál Komunální volby očima politologa 
 
 Od 17. října vychází v Krkonošských novinách seriál „Komunální volby očima 
politologa,“ o který redakce požádala Petra Justa z UK Praha z Fakulty sociálních věd. 
 
Volby v Trutnově 

 

       



 
 Volby do Zastupitelstva města Trutnova se uskutečnily 20. a 21. října 2006. Rozhodly 
o tom, kdo obsadí v příštích čtyřech letech radnici. 
 Na Trutnovsku je 51 volebních okrsků. Největší počet voličů – 25 376 bude volit 33 
zastupitelů. 
 Výsledky hlasování v Trutnově: Počet volených členů ZM 33. Počet volebních obvodů 
1. Počet okrsků 36. Zapsaní voliči 25 492. Vydané obálky 9 561. Volební účast 37,51 %. 
Odevzdané obálky 9 561. Platné hlasy 277 451. 
Kandidátní listina: 
1.Trutnováci: Hlasy 5 823, 2,10 %. Počet kandidátů 15. Přepočtený základ dle počtu 
kandidátů 126.114.09. Přepočtené % plat. hlasů 4.61. Počet mandátů 0. 
2.Česká strana sociálně demokratická: Hlasy 41 873, 15,09 %. Kandidátů 33. Přepočtený 
základ dle počtu kandidátů 277.451.00. Přepočtené % plat. hlasů 15.09. Mandátů 5. 
3.Komunistická strana Čecha a Moravy: Hlasy 32 142, 11,58 %. Kandidátů 33. Přep. základ 
dle počtu kand. 277.541.00. Přepočt. % plat. hlasů 11.58. Mandátů 4. 
4.Strana zelených: Hlasy 18 436, 6.64 %. Kandidátů 33. Přepočt. základ 277.451. Přepočtené 
% plat. hlasů 6.64. Počet mandátů 2. 
5.SNK Evropští demokraté:Hlasy 22 250, 8.02 %. Kandidátů 33. Přepočt. základ  277.451.00. 
Přep. % hlasů 8.11. Mandáty 3. 
6.Volba pro město: Hlasy 37 667, 13.58 %. Kandidátů 33. Přep. základ 277.451.00. Přep. % 
plat. hlasů 13 577. Počet mandátů 5. 
7.Občanská demokratická strana: Hlasy 108 570, 39.13 %. Kandidátů 33. Přepočt. základ 
277.451.00. Přepočt. % plat. hlasů 39.13 %. Počet mandátů 14. 
8.Strana zdravého rozumu: Hlasy 413, 0.15 %. Kandidáti 2. Přepočt. základ 16.815.21. 
Přepočt. % plat. hlasů 2.45. Žádný mandát. 
9.Křesť. demokratická unie – Čs. strana lidová: Hlasy 10 277, 3.70 %. Kandidátů 33. Přepočt. 
základ 277 451.00. Přepočt. % plat. hlasů 3.70. Mandát žádný. 
 
 Naprostým vítězstvím ODS skončily komunální volby v Trutnově. Získala rekordních 
39,13 % hlasů. 
 Lídr ODS a dosavadní starosta Ivan Adamec má, podle komentáře šéfredaktora 
Krkonošských novin Cajthamla, velmi reálnou šanci zůstat ve vedení města pro další čtyři 
roky. Starostou by se tak stal už potřetí v řadě. 
 
Rozhovor se starostou po volbách 
 
 Zajímalo nás, zda už má jasno o projektech, které bude prosazovat v dalším období. 
„To je trochu předčasná otázka. Zatím není ještě určeno vedení města a stanovena městská 
rada. Vše bude předmětem nejbližších jednání. Pak se teprve uvidí, jakým způsobem se bude 
pokračovat v některých projektech, které jsou v Trutnově nastartovány. Tato vaše otázka by 
ale podle mého názoru měla zaznít až po ustavujícím zasedání zastupitelstva a měla by 
směřovat na nové vedení města,“ uvedl k tomu starosta Adamec. 
 Prioritou ale zřejmě zůstane stavba kulturního a kongresového centra, které lidi 
zkráceně označují jako městské divadlo. 
 „Většina stran kandidujících do trutnovského zastupitelstva měla ve volebních 
programech pokračování přípravy a výstavbu kulturního a kongresového centra. Určitě by to 
měla být v novém funkčním období jedna z priorit.“ 
 
 Výsledky voleb naznačují pokračování koalice ODS, VPM a SNK ED. Je brzy  



na taková vyjádření. „Určitě je ale velký předpoklad dohody seskupení a stran, které k sobě 
mají velmi blízko,“ řekl v povolebním rozhovoru starosta. 
 
Zastupitelé města 
 
Noví zastupitelé města Trutnova: 
 
Kandid. 
listina 

Kandidát Věk Návrh 
strany 

Polit. 
přísl. 

Hlasy 
abs. 

Hlasy v 
% 

Pořadí 

ČSSD 2 PhDr.Vladimír Wolf 64 ČSSD SOS 1 594 3.80 1 
ČSSD 2 Mgr. Roman Hásek 39 ČSSD ČSSD 1 593 3.80 2 
ČSSD 2 Ing.arch.Roman 

Žatecký 
53 ČSSD Bez PP 1 570 3.74 3 

ČSSD 2 PhDr- Josef Hűbl 57 ČSSD ČSSD 1 512 3.61 4 
ČSSD 2 Ing. Jaroslav Kužel 54 ČSSD Bez PP 1 511 3.60 5 
KSČM 1 Blanka Bubnová 52 KSČM KSČM 1 269 3.94 1 
KSČM 1 Mgr. Jan Hornych 57 KSČM Bez PP 1 198 3.72 2 
KSČM 1 Ing. Vlastimil 

Prouza 
67 KSČM KSČM 1 195 3.71 3 

KSČM 1 Ing. Zdeněk Horský 58 KSČM KSČM 1 180 3.67 4 
Strana 
zelených 

Luďka Tomešová 37 SZ SZ 1 102 5.97 1 

Strana 
zelených 

MUDr. Kateřina 
Hejnicová 

43 SZ Bez PP 872 4.72 2 

SNK ED Ing. Hana Horynová 53 SNK ED Bez PP 2 253 10.12 1 
SNK ED Milan Lhoták 52 SNK ED Bez PP 1 387  6.23 2 
SNK ED Ing.arch. Martin 

Vokatý 
38 SNK ED Bez PP 1 268 5.69 3 

VPM MUDr. Karel 
Červíček 

40 VPM Bez PP 2 138 5.67 1 

VPM Mgr. Tomáš 
Hendrych 

47 VPM VPM 2 102 5.58 2 

VPM Mgr. Petr Skokan 39 VPM Bez PP 1 849 4.90 3 
VPM Ing. Petr Přívratský 52 VPM Bez PP 1 581 4.19 4 
VPM Ing. Vladislav Sauer 44 VPM Bez PP 1 393 3.69 5 
ODS Mgr. Ivan Adamec 46 ODS ODS 4 515 4.15 1 
ODS MUDr. Jozef 

Kochan 
60 ODS ODS 3 772 3.47 2 

ODS Ing. Lumír Labík 44 ODS ODS 3 721 3.42 3 
ODS Michal Šubrt 48 ODS ODS 3 673 3.38 4 
ODS Mgr. Jiří Paták 43 ODS ODS 3 672 3.38 5 
ODS Ing. Karel Rada 47 ODS ODS 3 484 3.20 6 
ODS Simona Rongeová 24 ODS ODS 3 345 3.16 7 
ODS Zuzana Trösterová 55 ODS ODS 3 485 3.20 8 
ODS Ing. Jan Karpíšek 41 ODS ODS 3 526 3.24 9 
ODS Jindřiška Greňová 62 ODS ODS 3 473 3.19 10 
ODS Michal Janoušek 19 ODS ODS 3 389 3.12 11 
ODS Ing.arch. Michal 

Rosa 
31 ODS ODS 3 579 3.29 12 



ODS Martin Veselý 34 ODS ODS 3 419 3.14 13 
ODS Bc. Martin Mečíř 36 ODS ODS 3 533 3.25 14 
 
 
Strany hodnotí volby 
 
 Po komunálních volbách obsadí v 33 členném zastupitelstvu ODS 14 křesel, 5 VPM,  
5 ČSSD, 4 KSČM, 3 SNK ED, 2 SZ. „Můžeme být spokojeni,“ uvedl k vítězství ODS 
starosta Adamec. „Naši voliči za námi stojí, chtějí, abychom pokračovali dál. Vnímám to jako 
ocenění práce, kterou jsme odvedli.“ 
 Druhou nejlepší stranou v počtu získaných hlasů byla ČSSD. Ani s 15 % ale zřejmě 
v radě zasedat nebude žádný její poslanec. „Nejsem z výsledku nadšen. Počítali jsme s větší 
účastí voličů a tedy lepším výsledkem pro nás. Naším přáním bylo získat přes 20 %. Takže 
zůstaneme v opozici,“ uvedl lídr ČSSD Josef Hűbl. 
 Velmi dobrého výsledku dosáhli kandidáti VPM – 13,5 %. „Je to pro nás velmi dobré. 
„Získali jsme o jeden  mandát více než v minulých volbách. Navíc mě potěšilo, že jsme 
porazili komunisty,“ radoval se Tomáš Hendrych, jednička VPM. 
 KSČM přibylo v porovnání s předchozími komunálními volbami několik desítek hlasů 
na 11.58 %. „Každý hlas navíc je dobrý. Musíme se ale smířit s tím, že s námi nikdo nechce 
spolupracovat,“ řekla Blanka Bubnová, lídr KSČM. 
 Naopak zklamání prožívali členové SNK ED. Ve srovnání s minulými volbami ztratili 
skoro čtyři procenta. „Volba sice vyhrála pravice, ale já spokojená nejsem. Chtěli jsme získat 
více procent. Aspoň jako minule, kdy jsme měli přes 11 %,“ uvedla hlavní představitelka 
Sdružení nezávislých kandidátů Hana Horynová. 
 Spokojeným nováčkem v zastupitelstvu je SZ. Za 6,6 % získá 2 křesla. „Je to dobrý 
výsledek, s takovým jsme zhruba počítali. Vyčkáme, jestli nás někdo osloví k případné další 
spolupráci,“ řekla jednička SZ Luďka Tomešová. 
 S kandidaturou neuspěla Strana zdravého rozumu (0,1 %). Trutnováci (2,1 %) a 
lidovci (3,7 %). Výsledek komunálních voleb dává velkou šanci pro pokračování současné 
koalice ODS, VPM a SNK ED. Nikdo z politiků o ní ale nechce otevřeně hovořit. „Ještě je 
brzy. Určitě je ale velký předpoklad dohody seskupení a stran, které k sobě mají velmi 
blízko,“ odhaduje Tomáš Hendrych. „K povolebnímu jednání jsme připraveni. Doufám, že 
k němu budeme vyzváni,“ říká Hana Horynová. 
 Jedinou stranou, která má v novém uspořádání na radnici jasno, je sociální 
demokracie. „Situace v Trutnově zůstane zhruba na stejné úrovni. Žádné dramatické změny 
zřejmě nenastanou,“ řekl Josef Hűbl. 
 
 Komunální volby skončily i předvolební kampaň, která proběhla relativně klidně. 
Volby připomíná už jen nějaký leták na vývěsních plochách. Z Krakonošova náměstí zmizely 
24.10. i obří betonové válce s plakáty, které prezentovaly tři strany dosavadní koalice ODS, 
VPM a SNK ED. 
 
Parkování 
 
 Kontrolu parkování prováděli městští strážníci koncem října. Kontrola má být rychlá a 
nekompromisní. „Chceme zjistit, jak  se točí auta na parkovištích na náměstí a v přilehlých 
ulicích. Místní podnikatelé a obchodníci často stojí s auty větší část dne na místě, které je 
určeno především zákazníkům a návštěvníkům. Ti pak téměř nemají možnost v centru 
zastavit,“ uvádí k akci ředitel MP Karel Povr. 



 V Trutnově jsou automaty s progresivní sazbou. Kdo chce stát na náměstí delší dobu, 
musí si výrazně připlatit. Za první půlhodinu se hradí pětikoruna, za každou další započatou 
hodinu dvacet korun. 
 Původně se počítalo, že řidiči zastaví v centru pouze krátce, třeba na nákupy nebo 
vyřízení úředních záležitostí. Centrum není rozhodně určeno pro celodenní stání. Jenomže 
někdy bývá náměstí úplně přecpané. 
 Město chystá také změnu dopravního značení. Náměstí je v podstatě kruhovým 
objezdem. Značení bude proto upraveno tak, aby vyhovovalo jak návštěvníkům, tak i novele 
silničního zákona. 
 
Vlastimil Šubrt – Povídky do šuplíku 

 

 
 
 Autorské čtení, křest a autogramiáda knihy Vlastimila Šubrta připravil 23. října  
ve Staré radnici Trutnovský literární klub. Jeho knihu „Povídky do šuplíku“ okřtí spolu 
s královéhradeckým hejtmanem Pavlem Braníkem senátor a trutnovský starosta Ivan Adamec 
a Jozef Kochan. (Pavla Bradka zastoupil člen rady KH kraje MUDr. Jiří Vambera). 
 Program večera připravila a moderovala pracovnice MěÚ Ing. Veronika Svobodová. 
Zahrnoval: Hudební vložku. Přivítání a představení autora Vlastimila Šubrta. Hudba. 
Epigramy VŠ. Dopisy osobností. Křest. Autogramiáda. 
 Z projevu Veroniky Svobodové: „Přeji Vám pěkné pozdní odpoledne či hezký 
podvečer – každému jak je libo. Dovolte, abych Vás všechny bez ohledu na titul či funkci 
přivítala v této krásné obřadní síni trutnovské radnice, kde se scházíme zhruba po roce a půl, 
abychom pokřtili novou knihu Vlastimila Šubrta. 
 Dámy a pánové, dostalo se mi té cti, abych Vám představila autora. Když se tak 
rozhlédnu po vážené společnosti, domnívám se, že je to nošení dříví do lesa – leč přesto, 
dovolte několik stručných životopisných dat: Vlastimil Šubrt narozen 14.2.1934 v Hořicích 
v Podkrkonoší – ekonom, politik, spisovatel – samozřejmě i sportovec, ochotnický herec a 
režisér, filatelista, ale také plánovač, investor a pomocný dělník – to poté, když v roce 1968 
oficiálním protestem zakazuje hrát svou hru v SSSR. 
 Řeklo by se, že na jednoho člověka až dost, ale omyl. Vlastimil Šubrt je také autorem 
osmi knih, šesti dramat a komedií a více než dvěma a půl tisíci inscenacemi i v zahraničí, ale 
také manžel, otec a dědeček čtyř vnoučat a vzorná chůva psa Montyho. 
 Tolik oficiální data a teď dovolte několik slov mně: Vlastimila Šubrta jsem poznala 
osobně v hektické době roku 1989 – jméno jsem však z literatury znala již dříve. Měla jsem tu 
možnost úzce spolupracovat téměř jedenáct let – dnes vím, že jsem potkala nejen prvního a 
posledního nekomunistického předsedu ONV, přednostu OkÚ v Trutnově, poté senátora P ČR 
a dnes, jak sám říká celkem spokojeného důchodce, ale hlavně nekompromisního, ale 



spravedlivého šéfa, kolegu, na kterého se mohl člověk kdykoliv s čímkoliv obrátit s vždy 
našel pochopení, radu či pomoc, chlapa s ohromnou zodpovědností je své rodině a celému 
svému okolí, člověka s ohromným záběrem vědomostí a zájmů – zkrátka, člověka v pravém 
slova smyslu toho slova. A já mu za to děkuji.“ 
 Po citově pohnutém projevu Vlastimila Šubrta, po projevu starosty Trutnova a hostů 
provedli křest knihy „Povídky do šuplíku“ Mgr. Ivan Adamec, Ing. Hana Horynová, Mgr. Eva 
Hylmarová, prof. Antonín Just, MUDr. Jozef Kochan, Jaroslav Rufer, MUDr. Jiří Vambera a 
Miroslav Vlasák. 
 
Projekt Community policingu 
 
 Jednání o projektu Community policing ve Dvoře Králové 24.10. (projekt má upevnit 
důvěru občanů v policii) se zúčastnil i starosta Trutnova Ivan Adamec. Ten tu také ve svém 
příspěvku  uvedl: „My u nás něco podobného děláme už několik let. Říkáme tomu vracet 
policii důvěru občanů.“ Cílem projektu je při práci policie zohlednit aktivní komunikaci 
s veřejností, společně s ní hledat bezpečnostní problémy a také je ve spolupráci řešit. 
 Mottem pro zavedení Community policingu (na jeho realizaci uvolnila EU dvacet čtyři 
milionů korun) je služební instrukce četnictva z roku 1920. „Četník se musí snažit, aby si 
osvojil ve svém obvodu co možná důkladnou znalost místní a osobní, neb tím se mu značně 
usnadní plnění služebních povinností.“ 
 
Klub seniorů 25.10. 
 
 Do Klubu seniorů zavítal 25.10. na pozvání předsedy KS M. Šafaříka ředitel městské 
policie Karel Povr, aby zodpověděl otázky, které se týkají bezpečnosti a veřejného pořádku 
v Trutnově. Na programu schůze bylo i seznámení s výsledky komunálních voleb. 
 
Mezinárodní výstava KŽM v Trutnově (od 26.10.) 

 

       
 
 Z činnosti Klubu železničních modelářů pravidelně píše bývalý redaktor MF Josef 
Farský jak v odborných časopisech, např. Zájmy strojvůdce, tak i v trutnovských Radničních 
listech. 
 Na výstavu KŽM a DDM Trutnov si tentokrát zájemci vyjdou o celý měsíc dříve. 
Výstava se nebude konat jako obvykle v mikulášském období, ale už v závěru října letošního 
roku. Tentokrát však musí zájemci o modelovou železnici změnit trasu své vycházky. Místo 
někdejší expozice ve Staré radnici na Krakonošově náměstí se tentokrát modely vláčků 
rozjedou ve 3. ZŠ v Komenského ulici, v prostorách malé a velké tělocvičny. Výstava modelů 



bude otevřena od čtvrtka dne 26. října do pondělí 30. října od 10 do 18 hodin a v úterý dne 31. 
října od 10 do 17 hodin. 
 Vystavena budou kolejiště modelové velikosti TT z KŽM Trutnov, KŽM Pečky, Fillig 
TT Bahn Sebnitz ze SRN. Dále se představí I. rakouský železničněmodelářský klub  
z dvojmostí Atmang-Puchheim. Tento rakouský klub vystaví kolejiště s českým motivem. 
Dále bude zastoupena firma Merkur z Police nad Metují s kolejištěm velikosti „0“, tj. 
v měřítku 1:45, Zahradní železnice Chlumec nad Cidlinou s kolejištěm LGB velikosti „I“, tj. 
měřítko 1:32 (model je dvaatřicetkrát menší než skutečná předloha např. lokomotivy). 
 Z Německa budou vystavovat kolejiště ve velikosti „G“ – úzkorozchodná železnice 
v měřítku 1:22,5  a polní železnice ve velikosti „I“ z Glossenu. 
 Kromě těchto kolejišť, na kterých budou modely lokomotiv a vozů jezdit, najdou 
návštěvníci ve vitrínách novinky od výrobců. SRN zastoupí firmy Tillig TT Bahn Sebnitz, 
Karsei bude reprezentovat město Hoerselgau a představí se rovněž TT Club 120 Berlín. České 
výrobce zastoupí Loco Dvůr Králové n. Labem, Detail Most, DK Bukovina u Jilemnice. ES 
Pečky, Framo Hradec Králové a Delta Všestary. Své modely předvede pořádající KŽM 
Trutnov. Tradičně tu bude i prodejna pro modelové železnice. 
 K vidění je na výstavě 400 m kolejí a stovky modelů vláčků. Vystaveno je 7 kolejišť – 
v prostorách ve Staré radnici se sešly jen tři. Domácí je o rozměrech 6x6 m. V rámci expozice 
je zajištěn opravárenský servis. Mezi čestnými hosty výstavy byl i trutnovský starosta  
Mgr. Adamec. 
 
Krkonošské noviny – Mgr. Adamec 
 
 Mezi čtyři důležité osobnosti trutnovského okresu vybrala redakce KN i trutnovského 
starostu a senátora Mgr. Adamce. Za osm let práce ve státních orgánech se vypracoval do 
výjimečné pozice. Svůj politický vliv posílil získáním křesla senátora, což mu umožňuje ještě 
víc hájit zájmy Trutnova. 
 
88. výročí vzniku ČSR 
 
 

       
 
 Slavnostní odpoledne se konalo 27. října u příležitosti 88. výročí vzniku samostatného 
Československa. Po promenádním koncertě Městské dechové hudby Krakonoška před Starou 
radnicí od 16.00 do 16.30 hodin následovalo slavnostní setkání v obřadní síni radnice. Pořad 
moderovala Veronika Svobodová. 
 Hlavní projev přednesl starosta města a senátor Mgr. Ivan Adamec. „Vážení přátelé, 
vznik ČSR, jehož nástupnickým útvarem je náš současný stát, je pro nás stále fascinující 



událostí. Snažíme-li se vidět tuto událost z širšího hlediska, je třeba si uvědomit, že vznik 
nových států po 1. sv. válce byl výrazem potřeby vytvoření nového evropského řádu. Onen 
„starý řád“ vznikl po ukončení francouzské revoluce a napoleonské éry na Vídeňském 
kongrese 1815. Tato původně protinapoleonská koalice vytvořila nové principy evropské 
spolupráce, o kterých se hovoří jako o Koncertu evropských mocností. I přes hluboké 
modifikace tohoto řádu, ke kterým došlo po Krymské válce a po sjednocení Německa a Itálie, 
přetrval tento systém v zásadě až do 1. světové války. 
 Problémem, který Vídeňský kongres bohužel nevyřešil, byl labyrint složitých 
vzájemně provázaných národních otázek. Ty se projevovaly v 19. století množstvím povstání, 
revolucí a válek, které se řetězily od francouzské revoluce vlastně až po 1. světovou válku. 
 Zatím co vznik Itálie a Německa byl výsledkem národnostního hnutí, totéž bylo 
příčinou rozkladu Osmanské říše a Rakousko-Uherska. Těžko se tedy lze divit, že právě 
Osmanská říše a Rakousko-Uhersko po 1. světové válce zmizely z politické mapy Evropy. 
 Položme si dnes ovšem otázku, kdy se zrodila myšlenka vzniku Československa. 
 Když Tomáš Garrigue Masaryk napsal v roce 1895 Českou otázku, staví se proti 
radikálně nacionalistickým politikům a mimo jiné píše: „…naše politika nemůže být úspěšná, 
nebude-li nesena opravdovým a silným zájmem o osud Rakouska.“ Podobně v té smýšlí i 
Karel Kramář, který v roce 1913 prohlásil „O samostatném státu českém ve středu Evropy, 
nedovolují si v Čechách mysliti, než nanejvýše nezralé politické děti. Přechod od Kramářova 
loajálního stanoviska k stanovisku protirakouskému, je třeba spatřovat v jeho slovanské 
politice. Když se Rakousko-Uhersko ocitlo ve válce s Ruskem, stalo se překážkou a 
Kramářova Ústava slovenské říše již předpokládala likvidaci habsburské monarchie. Český, 
nebo československý stát, který se v kramářových představách kryl s rozlohou středověkého 
českého státu ve 14. století (tedy včetně obojí Lužice, pruského Slezska, Horního a Dolního 
Rakouska atd.) měl být ale spolkovým státem Slovanské říše. V čele této říše měl být podle 
představ Karla Kramáře ruský car… 
 Vývoj Masarykova vztahu k Rakousko-Uhersku je pak dán jeho vědomím, že doba 
„starého“ Rakouska skončila. Uvědomoval si, že případné německo-rakouské vítězství ve 
válce přinese agresivní nástup německého nacionalismu a ohrožení českého národa. Státní 
samostatnost se tak octla v Masarykově politickém programu – nový stát, jak si jej 
představoval v roce 1914, však neměl být republikou, ale královstvím. Českým králem se měl 
stát „některý západní princ,“ nejraději dánský nebo belgický. V územních požadavcích byl 
ovšem Masaryk realističtější než Kramář – uvažovaný československý stát měl být menší než 
Československá republika tak jak skutečně vznikla. Nepatřila by k němu Podkarpatská Rus, 
jižní hranice Slovenska by se táhla severněji a byly připuštěny i ústupky od historických 
hranic na jihu Čech, Moravy a ve Slezsku. K postupným korekturám celého projektu dochází 
v závislosti na změnách v průběhu války. Později tedy postupně uvažuje, že by na český trůn 
nastoupil anglický či srbský král a nebo dokonce car. Od roku 1916 však TGM stále více 
uvažuje, že by nový stát mohl být i republikou a po pádu carismu také nic jiného nepřipouští. 
 Masarykovy úvahy o územním rozsahu nového státu nedošly od původního projektu 
z roku 1914 do října 1918 zásadních změn (s výjimkou připojení Podkarpatské Rusi). 
Především právě otázka hranic byla pochopitelně zásadním problémem úvah v autonomii, či 
existenci samostatného státu. V předválečném období byly východiskem těchto úvah hranice 
podle historického státního práva, tato argumentace později slábla a stále více bylo 
prosazováno právo na sebeurčení, které ovšem bylo pro českou politiku dvousečné, neboť 
český stát v etnických hranicích nebyl schopen hospodářské prosperity a nezávislosti. 
Sebeurčovací princip tedy musel být interpretován tak, aby historické hranice zůstaly 
nenarušeny. Bylo by také paradoxem, že kdyby se realizovalo „právo na sebeurčení“ českých 
Němců, Německo by tak po prohrané válce bylo územně zvětšeno. 



 Nemyslím si, že právě v Trutnově je potřeba příliš zdůrazňovat, že Němci na území 
nového státu nesouhlasili s myšlenkou Československa jako státu, ve kterém by byli 
odsouzeni hrát „menšinovou“ úlohu. Snažili se tedy využít „Wilsonova“ práva na sebeurčení 
a vytvořit z etnicky německých území vlastních státní útvary. Uvažované územní celky, které 
měly podle přání českých Němců vzniknout vyčleněním z Československé republiky: 
Deutschböhmen, Sudetenland, Deutsch-Sűdböhmen a Deutsch-Sűdmahren byly však snahou 
o nouzové řešení bez budoucnosti. Žádné z těchto území nemělo šanci, nemělo 
administrativní tradici, ani čistě německé obyvatelstvo a dokonce ani vzájemné dopravní 
spojení. 
 Československá republika se tak ve skutečnosti nestala proklamovaným národním 
státem v roce 1918, ani v roce 1945 a asi ani jako Česká republika v roce 1993. Společnost ve 
střední Evropě vždy byla a vždy bude multietnická  a nezbývá nám tedy nic jiného než se učit 
toleranci a respektu k našim sousedům i spoluobčanům, kteří nejsou příslušníky „naší“ 
majoritní společnosti.“ 
 Slavnostní odpoledne obohatil svým vystoupením žákovský komorní soubor ZUŠ 
v Trutnově. 
 
Mise OBSE 
 
 První příspěvek ze Zakavkazska Ing. Jiřího Aberleho, pracovníka MěÚ, který rok tu 
působil jako zástupce ČR v diplomatické misi Organizace pro bezpečnost a spolupráci 
v Evropě (OBSE). V tomto i v následujících obsáhlých článcích seznamuje trutnovské občany 
s mnoha zajímavostmi této oblasti,. 
 
Nová královna věnných měst 
 
 I Trutnov vyslal 28.10. do Mělníka svou reprezentantku Pavlu Stolárovou, studentku 
maturitního ročníku Střední odborné školy podnikatelské Trutnov, do boje o titul Královny 
věnných měst. Vedla si velmi úspěšně a od zvolené královny, studentky jaroměřského 
gymnázia Lady Štajylové, ji dělilo jen několik bodů. Ve všech disciplinách („Královna 
chytrá,“ „Královna talentovaná,“ „Královna šikovná,“ „Královna krásná“) prokázala 
pohotovost, eleganci, šarm. K jejímu úspěšnému vystoupení přispěla ředitelka DK Mgr. Zina 
Rýgrová, která Pavlu na náročnou soutěž dobře připravila stejně jako kadeřnice a vizážistka 
Majka Netíková. 
 
Vyznamenání členů HZS 
 
 Medaile za věrnost převzali u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného  
čs. Státu také tři členové Hasičského záchranného sboru z trutnovského okresu. Vyznamenání 
za věrnost II. stupně dostali Božena Rennerová z Trutnova a Vladimír Pokorný z Vrchlabí. 
Medaili za věrnost III. stupně dostal Ladislav Licek z Trutnova. Medaile II. A III. stupně jsou 
oceněním za vzorné plnění služebních povinností za 20 a 10 let služby. 
 
Himalaj v zimě 
 
 Své zkušenosti a zajímavé poznatky předal 30.10. v kině Vesmír zájemcům i Himalaje 
Martin Myšiska – světoběžník, dobrodruh, fotograf a novinář, jak se sám představuje. Jde  
o centrální Zanskar. 
 



Matriční události v říjnu 
 
 V říjnu se v Trutnově narodilo 69 dětí, z toho 21 trutnovských (7 chlapců, 14 děvčat). 
Dne 7., 14. a 21. října proběhla ve Staré radnici slavnost vítání dětí do života – přivítáno bylo 
42 nových občánků města. 
 V říjnu zemřelo v Trutnově 46 lidí, z toho 26 našich spoluobčanů (10 mužů a 16 žen). 
 V říjnu bylo uzavřeno 17 manželství, z toho 2 před církví římskokatolickou. Členky 
komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 26 našich spoluobčanů 
s dárkem a kytičkou. 
 
Nezaměstnanost v říjnu 
 
 Říjnová statistika úřadu práce je vcelku příznivá. Počet lidí bez práce poklesl, přibylo 
volných míst. 
 K 31.10. bylo na okrese 5 597 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti činila 
9,08 %. Ve správním obvodě Trutnova (s rozšířenou působností) 3 180 (9,62 míra. nez.), 
Dvůr Králové 1 370 (9,88), Vrchlabí 1 047 (7,13 %). 
 Z celkového počtu uchazečů to byli převážně dělníci – 3 209 (57,3 %). Absolventů 
škol 274 (4,9 %), vyučenci 140 (2,1 %), mladiství 56 (1,4 %), občané se ZPS 934 (16,7 %). 
Žen 3 028 (54,1 %), mužů 2 569 (45,9 %). 
 V říjnu se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 641 občanů, Do zaměstnání 
nastoupilo 503. z evidence úřadu bylo vyřazeno pro nespolupráci 57, z ostatních důvodů 153. 
Proti stavu na konci září se snížil celkový počet uchazečů o 73 a míra nezaměstnanosti z 9,20 
na 9,8 %. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 848 uchazečů o 
zaměstnání (33,1 % z jejich celkového počtu). Od počátku roku bylo na podporách vyplaceno 
83 754 tis. Kč. 
 Počet hlášených volných pracovních míst 884. Pro občany se ZPS jen 4 (0,5 %). Na 
veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 139 uchazečů o zaměstnání. Do rekvalifikace bylo 
zařazeno 108 uchazečů. Na vyhrazená místa pro uchazeče do 25 let a absolventy škol bylo 
umístěno 8 uchazečů. S příspěvkem úřadu práce vzniklo 133 prac. míst. 
 
 Počet nezaměstnaných přímo v Trutnově činil k 31.10. 1 505 z 16 705 ekonomicky 
aktivních obyvatel. Míra nezaměstnanosti tu byla 9,37 %. 
 
  
  
 
 
 



Kulturní nabídka na listopad 
 
Kulturní nabídka Radničních listů na listopad: 
2.11. Jarní vánek. Country club Bonanza. 
3.11. Víme vše o divadle (pro 4.-6. tř. ZŠ). Pořádá DK. Kino Vesmír. 
3.11. Místo pro tebe kousek od nebe. Literární večer. Nár. dům – Pod střechou. 
3.-9.11. Devět bran. Podzimní část festivalu česko-německo-židovské kultury. Pořádá Farní 
sbor ČCE v Trutnově. 
3.-6.11. Burza zimního sport. Oblečení a vybavení. DK. Nár. dům. 
3.11. Post-il + Matahari. New End. 
4,.11. Oblastní výměnná schůzka sběratelů. Klub filatelistů. Klub důchodců. 
4.11. Klubový večer s Josefem Fouskem. Country club Bonanza. 
 

       
 
5.11. …A z noci: Kašpar. Divadlo. Studenti Akademie soc. umění Tábor v Praze. Divadýlko 
Trdýlko.  
7.11. Miroslav Donutil. Cestou necestou. DK. Nár. dům. 
 

       
 
9.11. Klub medvídků. Městská knihovna Trutnov. 
9.11. Létající rabín. Koncert a vyprávění Anny Frankové při příležitosti 68. výročí Křišťálové 
noci. DK a Farní sbor ČCE. Kino Vesmír pro SŠ, KSBM pro veřejnost. 
9.11. Wendýs Boys. Country club Bonanza. 
10.11. Setkání s módou. Módní přehlídka. DK. Nár. dům. 
10.11. DJ Funk + DJ Reggae. New End. 
11.11. S Martinem na koni. Akce pro děti s lampiónovým průvodem. Sraz u kina, odchod na 
Krakonošovo náměstí v 17 hodin. 
11.11. Echt. New End. 
12.11. Bůh Starého zákona. Přednáší ThDr. Martin Prudký. Farní sbor ČCE. Evang. Fara. 



13.11. Akademie třetího věku. RNDr. Eva Marková: Černé slunce v zemi půlměsíce. Pořádá 
ČČK a DK v kině Vesmír. 
15.11. Žákovské vystoupení. Pořádá ZUŠ. Sálek ZUŠ. 
16.11. Robinson Crusoe. Pro 7.-9. tř. ZŠ. DK. Kino Vesmír. 
17.11. Listopadky. Pro děti i dospělé – řemesla, divadélka, hudba. DK. Erichovo Téčko 
v 13.00 a 18.00 hodin. 
18.11. Velká výměnná burza známek a pohlednic. Klub filatelistů. KD Nivy. 
22.11. Dopoledne nejmladších čtenářů. Městská knihovna Trutnov. 
22.11. Kateřina Zwyrtková. Autorský večer s její poezií a prózou. S ní účinkuje Jaroslav 
Dvorský. Hudební spolupráce Daniel Váša. Pořádá G a Trutnovský literární klub. 
 

       
 
22.11. Balada pro banditu. Divadelní předplatné. Národní dům. 
23.11. Jaroslav Svěcený – housle, viola a průvodní slovo, Jitka Navrátilová – cembalo. 
Koncert z cyklu Komorní večery. Pořádá ZUŠ. Koncertní síň B. Martinů. 
23.11. Wotroci s Jardou Fairaislem „Dědkem.“ Country club Bonanza. 
24.11. Prostor a jazzový tanec. Seminář moderního tance pro veřejnost. Pořádá OS Studio a 
ZUŠ. Taneční sál ZUŠ. 
24.11.B.S.P. Balage – Střihavka – Pavlíček. Host Eddie Stoilow. Koncert bez židlí. Nár. dům. 
25.11. Klubový večer. Country club Bonanza. 
26.11. Jak si princezna vzala draka. Z cyklu pohádek Sedmikráska. Kino Vesmír. 
27.11. Akademie třetího věku. Ing. Ctibor Košťál: Alpy a Lipenské ostrovy. ČČK a DK. 
29.11. Doktora se nebojíme. Pro MŠ a 1.-3. tř. ZŠ. Kino Vesmír. 
30.11. Znovuzrození. Country club Bonanza. 
 
Výstavy 
Do 5.11. Simon Hűttel: Měšťan, kronikář, renesanční člověk. Muzeum Podkrkonoší. 
Do 6.11. Hynek Adámek: Antarktida. Galerie Dračí ulička. 
Do 10.11. Oldřich Smutný: Ženy, labutě, kytice, krajiny. Galerie města Trutnova. 
Do 20.11. Zapomenutá Etiopie. Fotografie: Z. a M. Šochovi. Kino Vesmír. 
Do 20.12. Jubilejní výstava k 50. výročí trutnovského fotokroužku a fotoklubu KDÚ. Pořádá 
město Trutnov a Galerie města Trutnova v přízemí MěÚ. 
16.11. (do 12.1.07) Studentský fotosalon. Hrají a zpívají Romana Kozáková a Eliška Rusová, 
slovem doprovází Michaela Šebestová. Galerie Dračí ulička. 
16.11. (do 13.12.) Díla Miloše Ondráčka, Jiřího Boudy a poštovnictví na Trutnovsku. Galerie 
města Trutnova a Klub filatelistů Trutnov. Galerie města Trutnova. 
16.-19.11. Regionální výstava poštovních známek. Pořádá Klub filatelistů. Nár. dům. 
17.11.-24.12. Klára Šiková: Prodejní výstava (hračky, text. Doplňky, obrazy, grafika). Farní 
sbor ČCE. Evangelická fara. 
23.11.-31.12. Fotografie z Polabí od Miroslava Kostkana. DK. Kino Vesmír. 



26.11.-10.12. Jiří Kristen: Stále žiju v Podkrkonoší. Výstava obrazů v Galerii Lada. 
 
Koalice podepsala dohodu čtyř stran 
 
 Koaliční smlouvu podepsali 1.11. lídři ODS, VPM, SNK a SZ. Po následující čtyři 
roky budou mít v městském zastupitelstvu výraznou většinu – 24 křesel z 33. V radě města 
získá vítězná ODS 6 míst, VPM 3 místa, SNK a SZ po 1 místu. Křeslo starosty s velkou 
pravděpodobností obsadí Ivan Adamec, místostarosty budou Tomáš Hendrych v Volby  
pro město a Hana Horynová ze Sdružení nezávislých kandidátů. V opozici zůstávají ČSSD a 
KSČM. 
 „Povolební jednání byla slušná a zdvořilá. Společně s VPM a SNK jsme díky 
zaběhnuté koalici příliš velké ústupky dělat nemuseli. Po Straně zelených jsme chtěli ústupky 
ohledně jejich výhrad v průmyslové zóně v Krkonošské ulici a snahy prosadit vznik městské 
továrny na výrobu topiva ze štěpky,“ uvedl Ivan Adamec. 
 Strana zelených nakonec ze svého programu slevila. „Ano, vstoupili jsme například 
v otázce průmyslových zón. Ale našli jsme další body, na kterých jsme se dokázali s ostatními 
shodnout. Neviděli jsme tedy důvod, proč do koalice nevstoupit,“ řekla Luďka Tomešová  
ze SZ. 
 „Všichni koaliční partneři považují povolební jednání za velmi vstřícná. Domluvili 
jsme se poměrně rychle. S dohodou jsme vzhledem k našemu výsledku ve volbách 
spokojeni,“ uvedla Hana Horynová z SNK. Spokojenost vyjádřil i Tomáš Hendrych z VPM. 
„Korektně a slušně jsme se dohodli, myslím, že spokojení jsou určitě zástupci všech čtyř 
stran. Žádný zásadní ústupek jsme jako strana neudělali. Skutečnost, že spolupráce ODS, 
VPM a SNK bude pokračovat už ve třetím volebním období považuji za výhodu: Je vytvořen 
dobrý předpoklad k tomu, aby zastupitelstvo fungovalo dobře a udělala se v dalších letech 
řada dobrých věcí.“ 
 Co čeká v budoucnu? Podpora výstavby víceúčelového kongresového kulturního 
zařízení, příprava průmyslových oblastí, dokončení a modernizace sportovního areálu podél 
Úpy, podpora rozvoje infrastruktury města a integrovaných obcí. 
 
Památka zesnulých 
 
 Letos se vzpomínka na památku zesnulých v kalendáři a některých pozůstalých 
protáhla na víkend. I letošní dušičky na pěkně upraveném trutnovském centrálním hřbitově 
potvrzují, že lidé o hroby více pečují. Bohužel, sílí i barbarské zlodějství květin a ozdob hrobů 
přesto, že městská policie a správa hřbitova tomu věnuje intenzivní pozornost. 
 
Starosta Trutnova hodnotí situaci města 
 
 Na dotazník redakce Krkonošských novin s otázkami z pěti tematických okruhů 
starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec uvedl na tyto otázky: 
Bydlení: Je dostatek bytů ve městě? Co jste udělali pro to, aby se lidé do města stěhovali? 
„Trutnov je na tom z hlediska bytů, jejich počtu na obyvatele, obdobně jako je 
celorepublikový průměr. Ukazuje se, že bytů je u nás dostatek. Povedlo se nám totiž 
nastartovat trh s byty důslednou privatizací bytového fondu a částečně i výstavbou nových 
bytů včetně bydlení pro seniory. Pro sociálně potřebné máme k dispozici odpovídající bytový 
fond ve vlastnictví města. V procesu územního plánování a přípravou infrastruktury 
podporujeme výstavbu dalších bytů a domů. Město za posledních patnáct let udělalo velký 
krok kupředu. Z pohraničního města s pohnutou historií ve 20. století se Trutnov změnil 



v moderní evropské město s rozvinutou infrastrukturou. Máme tedy zájemcům o bydlení 
v Trutnově co nabídnout.“ 
 
Zaměstnání: Mají obyvatelé města práci? Spoluvytváří město pracovní příležitosti, třeba 
úlevami investorům? „Vycházíme investorům vstříc, povedlo se nám získat novou 
průmyslovou zónu. Klasickým případem úspěšné zóny je např. Volanovská, kde se povedlo 
získat dalšího zájemce, který by měl rozšiřovat výrobu a tím postupně snižovat 
nezaměstnanost, která je u nás poměrně nízká. Když jsem nastupoval do úřadu před osmi lety, 
byla pod pět procent a prakticky nešlo sehnat někoho na práci. Teď je kolem devíti procent a 
situace je téměř totožná. Proč tomu tak je, na to si musí každý odpovědět sám. V Trutnově 
jsou i české firmy, které jsou velmi úspěšné. I těm se snažíme vyjít vstříc v rámci možností, 
které máme.“ 
 
Školství:  Mají městské čtvrti dostatek dostupných mateřských a základních škol? „Máme 
dostatek škol. Spíše se potýkáme s problémy, aby byly naplněné a město nemuselo dotovat 
jednotlivá zařízení nad rámec svých povinností. Máme jednu mateřskou školu, která je 
právnickým subjektem, dřívější školky se staly jejími pracovišti.“ 
 
Územní plán a doprava: Které stavby nejvíce přispěly k rozvoji města. Co jste učinili pro to, 
aby se městu vyhnula kamionová doprava? „Jednoznačně je to výstavba městské 
infrastruktury. Ta je motorem, který roztáčí život ve městě. Dělá podmínky pro podnikatele a 
usnadňuje život obyvatelům. Co se týká kamionů, ty bych příliš neodsuzoval. Trutnov neleží 
na mezinárodní trase a většina těchto vozidel je tady z konkrétních obchodních důvodů. 
Musíme si uvědomit, jakým způsobem se dnes dopravuje zboží do města, do jeho obchodů, 
továren či provozoven. Bez kamionů to určitě nejde.“ 
 
Bezpečnost: Co jste udělali pro vytlačení kriminality z problémových částí města? „Máme 
výkonnou městskou policii a rozsáhlý monitorovací kamerový systém. Trutnov dnes patří 
k bezpečným městům v ČR. Spíše se tu setkáváme s drobnou kriminalitou nebo projevy 
vandalismu. Často se nám podaří díky kamerám chytit pachatele.“ 
 
Festival Devět bran 
 

       
 
 Podzimní část festivalu česko-německé židovské kultury je připravena v první 
listopadové dekádě pod záštitou starosty Ivana Adamce, senátora P ČR, Robina Bönische, 
poslance P ČR za spolupráce Farního sboru ČCE v Trutnově. 



 Festival v Trutnově začne 3.11. v knihkupectví Kauzelsberger autogramiádou Arnošta 
Lustiga a večerním koncertem v Koncertní síni B. Martinů (Tomáš Najbrt, Michael Pospíšil, 
Gražyna Biernot). 
 Dne 4.11. bude na faře ČCE promítnut film Démanty noci 1964AL, zahájen kurz 
židovských lidových tanců (Ondřej Novák – Besamim Praha) v KSBM. 
 Festival uvádějí Monte Christo Praha a trutnovské sdružení Menorah. Jak se dostal i 
do Trutnova? „Soužití české, německé a židovské kultury obohacovalo a inspirovalo po staletí 
nejen naše hlavní město, ale ve větší či menší míře celou zemi. V posledních letech se kultuře 
našich zmizelých sousedů dostává zasloužené pozornosti a popularity,“ uvádí poslanec 
Bönisch. V krátkém projevu pak poděkoval organizátorům festivalu, že se jedním z měst 
letošní přehlídky židovské kultury stal i Trutnov. Zdůraznil, že společně, alespoň na několik 
dnů, vracíme Trutnovu, co kdysi měl a ztratil. 
 Starosta Trutnova vyjádřil ve svém pozdravném projevu potěšení, že se k festivalovým 
městům řadí i Trutnov, a to bohatou týdenní přehlídkou židovské kultury v podobě výstav, 
koncertů, filmových projekcí a dokonce kurzu židovských lidových tanců. Vždyť i Trutnov je 
pamětníkem soužití těchto tří etnik – jakkoliv byly mnohdy komplikované. V historických 
pramenech jsou Židé v Trutnově připomínáni už koncem 15. století. Jejich svatostánek – 
synagogu – vypálenou a zbořenou z fašistické nenávisti v Křišťálové noci dnes připomíná jen 
pietně upravené místo. 
 „Pro českobratrské evangelíky,“ uvedl trutnovský evangelický farář Tomáš Molnár, 
„je ctí i povinností účastnit se organizace festivalu Devět bran. Židovství a křesťanství má 
společné kořeny. Židovská kultura, hudba, literatura s námi žila po staletí. Židé byli obětí 
masového vraždění, jen někteří ještě stačili před ním utéct. Od dob Holocaustu uplynulo již 
více než šedesát let. Je potřebné připomínat, čeho je člověk schopen. A je potřebí mluvit, 
zpívat a hrát za ty, kteří jsou mrtvi.“ 
 

       
 
 Program festivalu probíhal i 5.11. zahájením výstavy fotografií současného Izraele  
od Jiřího Holuba na evangelické faře a večerním koncertem klasické hudby a populárních 
židovských melodií v KSBM, 6.11. výstavou Židovské zvyky a tradice v Muzeu Podkrkonoší, 
7.11. výstavou projektu Zmizelí sousedé v KSBM, 8.11. projekcí dokumentárního filmu 
Milujte své nepřátele (na evang. Faře), 9.11. koncertem u příležitosti výročí Křišťálové noci 
(Létající rabín a Ing. Pavel Erben z Terezínské iniciativy). Létající rabín je označením 
hudební skupiny Klezmer kvartet. 



       
 
 Průběh festivalu byl zdařilý – svědčí o tom ohlasy. Nejvíce diváků přitáhl program 
Létající rabín a Pavel Werner. Zaujala i výuka židovských lidových tanců skupinou Besamim. 
Také na dalších pořadech byla návštěvnost slušná i v situaci, kdy kulturních pořadů je 
v Trutnově bohatě. 
 Festival by měl mít pokračování na podzim 2007 – po tři dny by měl představit 
kulturu Turecka, kde Židé tvoří významnou komunitu. 
 
Bakalářské studium na SLŠ 
 
 Nové bakalářské studium otevřela pražská univerzita od počátku listopadu při SLŠ 
v Trutnově. Imatrikulační slib složili posluchači studia v oboru Provoz a řízení myslivosti za 
účasti děkana pražské Fakulty lesnické a environmentální zájemci v celé ČR. Obor je určen 
pro středoškoláky, kteří si chtějí osvojit základy státní správy a po ukončení studia na ní 
působit. „Odborné vzdělání lidí na referátech myslivosti, rybářství a včelařství v obcích 
rozhodně chybějí. V nejbližší době bude navíc tato kvalifikace vyžadována. Proto je uplatnění 
v oboru perspektivní,“ uvedl děkan fakulty Vilém Podrázský. 
 „Trutnovskou školu jsme vybrali cíleně. Je tu velmi dobré zázemí a internát, který 
můžeme v době přednášek o víkendu využít pro ubytování studentů. (Jde o dálkové studium.) 
 
K zvolení Ivana Adamce 
 
 V rozhovoru s redakcí Krkonošských novin starosta Ivan Adamec po svém zvolení 
uvedl mj.: „Když jsem viděl, že sedm zastupitelů z třiceti nechce hlasovat veřejně, přišlo mi 
to jako vysoké číslo. Očekával jsem, že proti veřejnému hlasování bude méně lidí…“  „Při 
veřejném hlasování se ukáže, kdo, koho a jak konkrétně vnímá. Při tajné volbě hlasující 
nemusí mít strach, že by na ně někdo zahlížel…“ „Závazek byl, že mě bude volit 23 lidí 
z koalice. S hlasy z opozice jsem nepočítal. Možná, že jde ze strany opozice o jakýsi výraz 
uznání, ale radši to nebudu komentovat…“ 
 Na otázku, zdali je pro něho politicky dobře, že mu dala opozice hlas, řekl: „Myslím, 
že ano. I když máme rozdílné názory, tak se zřejmě umíme dohodnout kompromisním 
způsobem. Nevnímám to tedy jako negativní postoj. Když se podíváte na preferenční hlasy 
získané ve volbách, nemám pocit, že by hlasování zastupitelů kopírovalo něco jiného, než jak 
rozhodli lidé ve volbách.“ 
 Starostou byl zvolen už potřetí. „Tehdy ta volba trvala mnohem déle. Zřejmě v lidech 
byla trochu nedůvěra, protože to měla být změna. Tentokrát lidé naopak sázeli na jistotu.“ 
 Skutečnost, že v nově zvoleném zastupitelstvu je hodně mladých lidí, vnímá pozitivně. 
„Mladí lidé mají dostat prostor. Samozřejmě. Pokud je lidé zvolí. Je potřeba, aby se ti mladí, 
kteří se stali poslanci ZM, chytli. 



 
Den veteránů (11.11. konec 1. svět. války) 
 

       
 
 Památku válečných vysloužilců si připomnělo 10.11. v předvečer Dne veteránů na 60 
účastníků pochodu městem. Trasa vedla do Poříčí k Pomníku zemřelých v tamějším lazaretu 
ve válce 1866, dále k Pomníku litevských dragounů před městským hřbitovem a končila  
u Památníku padlých Trutnovanů v první světové válce. Večer zakončili aktéři setkání . 
Vojensko-historický a muzejní spolek Trutnov besedou s veteránem Otto Brűckem, již 
třiadevadesátiletým. 
 
Integrovaný záchranný systém (10.11.) 
 

       
 
 Cvičení Integrovaného záchranného systému proběhlo v 10.00 hodin evakuací a 
záchranou osob z hořící budovy MěÚ. Hasiči se zaměřili na záchranu osob z hořícího objektu, 
zdravotníci na ošetření zraněných, policisté na zajištění pořádku při této akci. 
 „Chtěli jsme si ověřit evakuační plán úřadu a fungování IZS,“ vysvětlil Jiří Šeps 
z HZS. Za 6,5 minuty od hlášení požáru byla už většina úředníků mimo radnici – zůstali v ní 
jen ti „zranění.“ Tajemník MěÚ Zdeněk Nýdrle zhodnotil zákrok, jeho trvání jako přiměřené 
počtu zaměstnanců radnice, kterých je tu na 260, kteří museli rychle a ukázněně opustit na 
200 kanceláří ve čtyřech patrech. (Jednoho zraněného s poškozenou páteří představoval 
Luboš Panny, jehož váha nadělala zachráncům dost starostí.) 
 Nejpočetnější záchrannou skupinou bylo dvacetičlenné družstvo HZS. Cvičení 
proběhlo zdařile až na drobnější odstranitelné závady,. Jak uvedl tajemník MěÚ. 
 
 
 
 



Spolek podkrkonošských výtvarníků 
 
 Spolek podkrkonošských výtvarníků připravil od 13.11. do 26.11. ve Staré radnici už 
tradičně výstavu prací svých členů. Vystavovali svá díla vytvářená tužkou, perem, štětcem, 
kladivem, sekerou a dlátem, dále i své fotozáběry. Byli to R. Schroll, M. Pejřimovský,  
E. Weberová, L. Kopecký, M. Rendl, M. Kašpar, Ct. Košťál, R. Hantl, M. Trýzna, J. Šeda,  
B. Sokol, Zd. Bočarová, M. Havlíčková. Spolu s nimi vystavovali tentokrát i hosté – Petr 
Tomm (fotografie), Drahoslava Trýznová (až z Děčína, keramické výtvory), David Lamač a 
Pavlína Tejchmanová (obří sochy z živočišné říše). Zahajovací projev při vernisáži provedl 
v humorně laděném tónu trutnovský malíř Miloš Trýzna. 
 Výstava byla zároveň i prodejní – nabídnuta zájemcům byla většina vystavených děl – 
v cenách od 490 Kč až po 15 000 Kč za plastiku. 
 
Seminář kronikářů 
 
 Setkání čtyřiceti kronikářů okresu Trutnov se konalo 14.11. v zasedací síni budovy 
bývalého okresního úřadu. V bohaté diskusi jak pracovat s kronikou se mluvilo i o používání 
nových digitálních technologií při zpracování kronik. Má to své přednosti, ale i zápory – do 
jisté míry odosobnění autora kroniky. Naprostá většina kronikářů ctí tradici této práce. 
Součástí semináře byly i ukázky některých starých i nových kronik. (Akci uspořádal SOkA 
Trutnov s ředitelem Reilem. 
 
Galerie města Trutnova – Regionální výstava známek 
 

       
 
 Vernisáž výstavy grafiků a tvůrců známek Jiřího Boudy a Miloše Ondráčka a expozice 
historie trutnovských pošt se konala v Galerii města Trutnova 15.11. a potrvá do 13.12.2006. 
 Zahájil ji svým projevem ředitel GMT Aleš Pražan: „Dovolte mi, abych vás přivítal  
na výstavě, která je v nastaveném galerijním programu velmi netradiční, neobvyklá, na 
výstavě ex libris, historie poštovních dopisnic, grafiky a grafických návrhů bankovek. 
 Regionální výstavu poštovních známek, která se bude konat v Národním domě  
16.-19.listopadu, doplňuje v městské galerii přehlídka tvorby Jiřího Boudy a jednoho 
z nejvýznamnějších českých rytců známek Miloše Ondráčka. Tato výstava je pořádána  
u příležitosti 100. výročí zahájení provozu v budově pošty Trutnov 1. 
 Kromě užité grafiky J. Boudy můžete shlédnout také historický materiál a poštovní 
doklady dokumentující historii trutnovských pošt a pošt v okolí. Tento soubor historických 
dopisnic z jednotlivých poštovních úřadů doplňuje v přízemí galerie výstava ex libris 
jednotlivých autorů, kteří s tomuto tématu věnují. 



 Dovolte mi, abych se zastavil u umělecké tvorby autorů J. Boudy a M. Ondráčka, kteří 
jsou na výstavě zastoupeni. 
 Jiří Bouda je na výstavě zastoupen řadou návrhů vstupenek pro regionální výstavy 
známek a příležitostných dopisnic k výročím  pošt a vlastní volnou tvorbou, litografií. Jiří 
Bouda je synem známého malíře, rytce, grafika Cyrila Boudy a podobně jako otec projevuje 
ve své tvorbě nevšední talent pro grafickou tvorbu. Ve volné grafice je autor zastoupen 
především oblíbeným tématem vlaků, kolejí, lokomotiv, poštovních budov, nádraží a 
návěstidel, tedy technických záležitostí, které k činnosti pošt patří. Důležitou informací je, že 
volná grafická tvorba autora Jiřího Boudy je na této výstavě prodejní. 
 Druhý z autorů Miloš Ondráček pracuje již od roku 1960 pro Státní tiskárnu cenin. 
Zabývá se známkovou tvorbou, je rytcem známek, tvoří grafické předlohy a rytiny. Zprvu byl 
ovlivněn ryteckou prací bankovního stylu, později se zařadil mezi nejspěšnější české rytce 
známek. Poučil se o způsobu ryteckého traktování J. Hercoka, as sám tento styl osobitě 
rozvinul. Do známkové podoby převáděl mimo jiné díla našich i zahraničních umělců . Je 
autorem cyklu ryteckých přepisů šesti bratislavských gobelínů, portrétů českých panovníků 
z rodu Lucemburků. Vytvořil přes 350 poštovních známek, za něž získal bezpočet domácích i 
zahraničních uznání. Rytecky ztvárňuje bankovky a cenné papíry, podílel se na pěti 
zahraničních a jedenácti tuzemských bankovkách. Od 90. let jsou v oběhu jeho dvacetikoruny, 
padesátikoruny, dvousetkoruny a pětitisícikoruny, na kterých ztvárnil návrhy Oldřicha 
Kulhánka. Od 60. let se M. dráček zabýval tvorbou ešx libris. Je členem Asociace užité 
grafiky a je zastoupen ve sbírkách Poštovního muzea v Praze. 
 
17. listopad (vědí mladí o tom dost?) 
 
 Co vám říká 17. listopad 1989 zodpověděli dotázaní studenti trutnovského gymnázia, 
kteří mj. řekl: „Vybaví se mi cinkání klíčů a svržení komunistického režimu“ (Jakub Antoš). 
„Nijak to nesleduji. Moc toho nevím, to se odehrálo ještě předtím, než jsem se narodila“ 
(Kristýna Matějíčková). „Tak to jste mě zaskočili. To bylo vzbouření studentů?“ (Zuzana 
Voleská). „Tak to vím, to byla Sametová revoluce, jedna z mála ne příliš násilných – hodně 
jsme si o tom povídali v hodině dějepisu“ (Jiří Mačát). 
 
Regionální výstava pošt. známek – Národní dům 
 
 Od 16. do 19. listopadu probíhala v Trutnově regionální výstava poštovních známek. 
Občany Trutnova i z ostatních míst republiky na ni pozval v úvodní části pěkně vypraveného 
katalogu Mgr. Ivan Adamec, starosta města a senátor, který mj. uvedl: „Je to zásluha 
především trutnovských filatelistů, že je tato výstava do Trutnova nasměrována, i když  
na krátkou dobu 4 dnů. Výstava se koná při příležitosti 100. výročí zahájení poštovního 
provozu v budově pošty Trutnov na Horské ulici. 
 A je dobrou vizitkou i České pošty, že se budova, v níž se poštovní provoz zajišťuje i 
dnes, může pochlubit v novém kabátě a v rekonstruovaných prostorách. 
 Nepřísluší mně, abych zde hodnotil význak filatelie pro širokou veřejnost. Jedno vím 
jistě, filatelie je bezesporu ušlechtilá sběratelská aktivita, která může být v podobě prosté 
záliby až po téměř odbornou činnost. Obdivuji, co všechno musí takový filatelista nastudovat, 
pročíst, probádat a uspořádat, než dá dohromady takový exponát v požadované úpravě a 
podobě vystavit. 
 Přeji trutnovským filatelistům, aby se jim výstava po organizační stránce vydařila, 
soutěžícím, aby svými exponáty uspěli a odnesli si hodnotná ocenění a Vám návštěvníkům 
přeji, aby se Vám výstava líbila a odnesli si z ní krásné dojmy.“ 



 Z projevu předsedy Klubu filatelistů Trutnov Pavla Janaty: „Na úvod chci 
připomenout, že trutnovští filatelisté již dvakrát v minulosti dokázali, že mají na to, aby tak 
náročnou akci zvládli – byla to krajská výstava Trutnov 1988 a Národní výstava Trutnov 
1994. Chtěl bych proto celému kolektivu našeho klubu v čele s organizačním výborem 
poděkovat za odvahu, píli a nasazení, že se potřetí odhodlali velkou výstavu uspořádat. 
 Důvodem, proč požádat předsednictvo SČF o zařazení do kalendáře výstav Trutnov 
pro rok 2006 byl historický fakt, že přesně dne 16. listopadu 1906 byl zahájen poštovní 
provoz ve zbrusu nové budově na Horské. Rozhodnutí městských radních postavit budovu 
pošty byl pro tehdejší trutnovské obyvatelstvo určitě významný krok, protože skončila léta 
trvající stěhování pošt. služeb z místa na místo. Vzpomeňme, že první pošta v Trutnově, která 
začala svou činnost již v roce 1754, byla v budově za Špitálským mostem, dalším místem 
bylo přízemí budovy bývalého okresního úřadu a hejtmanství na náměstí (dnešní hotel 
Grand), to se psala léta 1875-88.. Třetím místem, kam byl poštovní úřad přemístěn, a to  
od roku 1888 až do 15. listopadu 1906, byla Nádražní třída, městská budova Union (dnešní 
Okresní soud).“ 
 Po historickém ohlédnutí se přesuňme k dnešku: „Významná pomoc byla finanční 
podpora představitelů města Trutnova, v čele se starostou Mgr. Ivanem Adamcem, který 
převzal záštitu nad dnešní výstavou. 
 Dále patří dík za podporu finanční a organizační Svazu českých filatelistů v čele 
s jejich předsedou Ing. Lumírem Brendlem a také chci velice poděkovat za neodmyslitelnou 
sponzorskou pomoc a pochopení našich podnikatelů a institucí ve městě, kteří svými 
příspěvky pomohli náš smělý úkol realizovat. 
 Jsme rádi, že můžeme nyní předstoupit před vás s naší Regionální výstavou pošt. 
známek a předložit našim občanům a návštěvníkům naše dílo s přáním, aby se jim výstava 
líbila, byla zdrojem poučení a našli zalíbení v tomto odvětví sběratelství.“ 
 Z projevu předsedy SČF Lumíra Brendla: „Město Trutnov se již po několikáté stává 
městem filatelie. Po poslední úspěšné filatelistické výstavě Trutnov 1994 se zde díky 
místnímu klubu filatelistů a jeho obětavým členům – organizátorům pod vedením předsedy 
klubu Pavla Janaty koná soutěžní Regionální filatelistická výstava Trutnov 2006. Jde o 
výstavu, která členům SČF dává možnost, aby na ní představili své filatelistické exponáty a 
seznámili s nimi veřejnost. 
 Exponátem nazýváme takovou ucelenou část filatelistické sbírky, která na albových 
listech za skly výstavních rámů ukazuje poštovní známky, poštovní celiny a celistvosti určité 
známkové země, z určitého časového období, zajímavou poštovní historii místa, města, 
regionu či země, anebo nějaké zajímavé téma. Na rozdíl od sbírky známek, která je naší 
soukromou zábavou a záležitostí, s exponátem předstupujeme před veřejnost – filatelistickou i 
nefilatelistickou… 
 Jak při prohlídce výstavy sami poznáte, filatelistické exponáty se zabývají našimi 
dějinami, událostmi více či méně dramatickými, projevy národní kultury a umění. Známky  a 
hlavně pak poštovní celistvosti v nich obsažené jsou nefalšovanými svědky doby. Jsou proto 
právem i nedílnou součástí našeho národního kulturního dědictví. 
 Organizátorům výstavy děkuji za vynaložené úsilí při její přípravě a realizaci, výstavě 
přeji úspěch a městu Trutnovu i České poště děkuji za podporu. Návštěvníkům z Trutnova i 
z blízkého a vzdálenějšího okolí pak přeji hezké zážitky.“ 
 
 Redakce Krkonošských novin k Regionální výstavě poštovních známek, která 
významně mimo jiné prezentuje bohatou činnost místního Klubu českých filatelistů Trutnov, 
v rozhovoru s místostarostou Ing. Hanou Horynovou (místopředsedkyní výstavního výboru) 
uvedla, že k vidění na výstavě je na 178 exponátů od vystavovatelů z ČR. Návštěvníci mohou 
obdivovat krásu předvedených známek a dopisnic, které hodně vypovídají o dějinách a 



projevech národní kultury. Vystavené sbírky odborně zhodnotí odborná porota a nejlepší 
exponáty odmění medailemi. 
 Filatelistická výstava zaplnila velký i malý sál Národního domu. A opravdu se 
vydařila. Nároční byla nejen její celková organizace, ale i technická příprava. Instalace panelů 
včetně vhodného osvětlení si vyžádala mnoho času. 
 
Z historie pošty na Horské 
 
 Z historie trutnovské pošty ze zpracování kronikářem A. Justem: „Mnohaleté úsilí 
Trutnova o novou reprezentativní budovu vyvrcholilo na jaře 1905, kdy byl dán v Praze 
souhlas se stavbou. Složité bylo i vybrání nejvhodnějšího místa – nabízel se prostor bývalého 
hřbitova u kostela, v dnešní ZŠ na rohu Kryblické ulice nebo v místě bývalé Staré pošty  
u Špitálského mostu. Nakonec bylo vybráno místo při Horské ulici za starou kovárnou a 
zašlou zástavbou, v prostoru, kterým tenkrát volně protékal od městského pivovaru Mlýnský 
náhon a podtékal pod Horskou ulicí, na jejímž západním mostním kamenném hrazení se  
od roku 1728 zvedalo barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého. 
 Město si na stavbu půjčilo od městské spořitelny 450 tisíc rakouských korun, z toho  
90 tisíc na zřízení nové ulice, dnešní Poštovní. 
 V dubnu 1905 se začalo s demolicemi staré kovárny a nevzhledných malých stavení a 
s přípravou staveniště. V květnu bylo předáno staviteli Vincenci Bayerovi. Vzorem mu byla 
pošta v Liberci. Tok Mlýnského náhonu protékající staveništěm musel být odkloněn a zakryt 
v délce asi 12 metrů pod severní křídlo poštovní budovy (v místech zazděných sklepních 
okének). Za poštou vytékal náhon novým korytem volně do Vodní ulice. 
 Stavba pokračovala přes potíže s počasím (sněhový příval překvapil už v říjnu)  
do listopadu 1905. Prostavěno bylo 2354 tisíc korun. Byla postavena budova až po střechu, 
která byla provizorně na zimu zakryta lepenkou. 142 stavbařů to oslavilo glajchou, vztyčením 
opentleného stromku na vrcholu stavby. 
 V roce 1906 se vybavovaly interiéry budovy – podlahy, vnitřní zařízení, osvětlení, 
hromosvody a fasáda s císařským znakem nad tehdejším hlavním vchodem do pošty z Horské 
ulice. 
 Výrazně se změnilo i okolí pošty. Komunikace města se rozšířily o novou širokou 
Poštovní ulici, vedoucí k Malému náměstí, k železné lávce přes Úpu z roku 1891 a dále 
k železničnímu viaduktu. Dokončenou budovu převzalo 6.11. město za účasti starosty 
Hermana Raucha a zvláštní ministerské komise. Zkušení provoz byl zahájen 25.listopadu. 
Novou budovu zdobily velké hodiny v průčelí. Označení pošty bylo jen německé. 
 Dne 29. listopadu byl zahájen provoz. Hlavním vchodem se vchází do rozsáhlé 
přízemní dvorany, rozdělené uprostřed mohutným granitovým sloupem. Pobyt veřejnosti v ní 
zpříjemňovala plyšová sedadla. K dispozici byly i tři psací stoly. Poštovní přepážky 
zajišťovaly všechny základní služby včetně poštovní spořitelny. 
 Nová poštovní budova, za jejíž pronájem platil stát obci roční nájemné ve výši 19 900 
korun, se stala ozdobou města, které ji nákladně a obětavě postavilo. 
 
ZUŠ – komorní večer 
 
 Komorní večery ZUŠ zahájil koncert barokní hudby v KSBM v provedení houslového 
virtuóza Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky Navrátilové 16.11.. Na programu byl 
J.S.Bach, A.Vivaldi, A.Corelli, G.Tartini, J.Svěcený. 
 
 
 



Listopadky 
 
 Netradiční program Listopadky připravil 17.11. v Erichově Tečku DK Trutnov. Nabídl 
ukázky řemeslné výroby (byly i v prodeji), poslech kapely Péro za kloboukem a tři malá 
představení – Jak šlo vejce na vandr, O zakleté princezně. Popelka. (Vstupné 30 Kč). Účast 
velká – několik set lidí. 
 
Diskusní večery v DM SLŠ 
 
 Každé pondělí od 20.11. až do konce roku probíhal mají v internátě SLŠ diskusní 
večery mladých. Zájem má asi 35 středoškoláků od 15 do 20 let. A témata diskusí: Zklamání. 
Strach. Závislost. Sex. Pravda a lež. 
 
Dvanáctimetrový vánoční strom na Krakonošově náměstí 
 
 I letos ozdobí Krakonošovo náměstí mohutný vánoční strom. Dopravili ho sem 
pracovníci Technických služeb. Stříbrný smrk věnovali letos městu manželé Petirovi 
z Kryblice -  45 m vysoký strom bylo třeba skácet (jeho kořeny zasahovaly do vodovodního 
řadu). Další vánoční stromy najdeme u MěÚ, u bývalého ONV, dále i v Poříčí a v Horním 
Starém Městě. 
 
Barevné odpoledne 
 
 Barevné odpoledne, velká zábavná show pro děti, se uskutečnilo 22. listopadu 
v Etrichově Téčku. Pestrý program zahrnuje sportovní vystoupení, scénky pohádkové, 
hudební výstupy a jiné. Vstupné 30 Kč. 
 
Klub vozíčkářů 
 

       
 
 J.Svěcený a J.Navrátilová v Klubu vozíčkářů 23. listopadu. 
 
 
 
 
 
 
 



Pivtest 2006 
 

       
 
 Soutěž v degustaci a rozpoznávání piv Pivtest 2006 se konala v Trutnově v restauraci 
Na Nivách 25. listopadu v době od 9 do 14 hodin. Dvanáctého ročníku této oblíbené soutěže 
se zúčastnilo 186 ochutnavačů. Ti měli za úkol přiřadit správně značku k osmnácti 
anonymním vzorkům piva. Absolutním vítězem se stal Petr Doubrava, který získal hlavní 
cenu – 100 lahví piva. 
 V rámci ochutnávky proběhly další soutěže – pití piva na čas, držení tupláku piva 
v předpažení a držení pivních sudů v rozpažení. Čas soutěže vyplňovala kapela Jarní vánek. 
Ocenění „pivo piv“ obdržel plzeňský Gambrinus. Na druhém místě byl trutnovský Krakonoš. 
Akci připravil Klub Kopecký. 
 
„Půjdem spolu do Betléma“ (výstava v MP) 
 

       
 
 Muzeum Podkrkonoší Trutnov zahájilo 23. listopadu vánoční výstavu „Půjdem spolu 
do Betléma.“ Potrvá do 28. ledna 2007. 
 Tradiční vánoční výstava muzea je letos zaměřena především na prezentaci Betlémů, 
které patří mezi nejvýraznější symboly Vánoc. Návštěvníci mohou zhlédnout jak historické 
dřevěné Betlémy, např. chodící Betlém ze 70. let 19. století, tak i Betlémy papírové Josefa 
Lady a malíře Jiřího Škopka. Kouzlo Vánoc přiblížila početným návštěvníkům při vernisáži 
ředitelka MPT Mgr. Milada Ryšánková. 
 „O jeden z hlavních půvabů Vánoc se donedávna přičinily v mnoha krajích naší země 
především jesličky nebo také Betlémy. Ať již to byl jen betlemský chlév se Svatou rodinou a 
několika pastýři s ovcemi nebo rozsáhlá konstrukce zaplněná množstvím postaviček a 
krajových i architektonických detailů, vždy jesličky přinášely do domu poetickou až 
pohádkovou atmosféru. 



 Zvyk slavit Vánoce, staré svátky slunovratu a znovuzrození slunce a zobrazení 
narození Jezulátka je mnohem starší než vánoční stromek. Avšak do podoby bohatých jesliček 
zahrnujících betlemský chlév i řadu vedlejších scén, vyrostl postupně z jednoduššího základu. 
 Tradice se odvíjí od dávné události v roce 1223, kdy po svém návratu z cesty  
do Betléma sv. František z Assisi připravil pro účastníky půlnoční mše v jeskyni u vsi Graccio 
nedaleko Assisi jesle s živými zvířaty – oslíkem a volem. Poté uplynula další dvě století, než 
se tradice v Itálii zabydlela a potom již našla cestu do celé Evropy, především zásluhou 
jezuitů. Víme, že již počátkem 60. let 16. století byly v pražském jezuitském kostele 
postaveny velmi realistické jesle, které se záhy začaly šířit do dalších kostelů. Do 18. století 
obyčej zapustil natolik kořeny, že se betlémy staly nezbytnou součástí kostelních inventářů. 
Na konci 18. století v době josefínských reforem byl tento zvyk vykázán z kostelů jako jev 
církve nedůstojný, paradoxně si však našel vehementně cestu do světských příbytků i těch 
nejchudších. 
 Centrem tvorby a výskytu betlémů se stala hornická a textilní města, rovněž chudé 
podhorské oblasti, kde žilo obyvatelstvo české, německé nebo národnostně smíšené. Také 
Krkonoše a Podkrkonoší patří mezi významná centra, která proslula především vyřezávanými 
a kolorovanými figurkami se složitější scenérií, velmi často s pohyblivým mechanismem. 
Ještě počátkem 20. století se jich údajně v oblasti vyskytovalo na sto exemplářů. 
 A čím jsou jedinečné naše Betlémy? Především pestrostí scenérie a množstvím 
nejrůznějších lidiček. Vedle orientálních paláců, více či méně zdařilých, jsou zařazeny 
příbytky prostých lidí, v nichž poznáváme místní architekturu typickou pro 18. a 19. století. 
 Při pohledu na výjev nás udiví i nepřeberné množství řemeslníků i dalších účastníků, 
kteří pospíchají k jeslím, aby uctili svého právě narozeného Spasitele tím nejlepším, co mají. 
 A tak také vzniklo souhrnné pojmenování prostých lidiček nesoucích dary – daráci či 
darovníci. Kromě dřeva se používaly i další tvárné materiály – papír, cín, vosk i kombinace 
z nich. Vystavili jsme velké množství papírových betlémů ze současné produkce, které se více 
či méně složitě poskládají. Některé z nich vytvořili slavní umělci. Známý je např. Ladův 
betlém, máme zde ale také betlém současného výtvarníka akad. malíře Jiřího Škopka – mnohé 
z nich jsou běžně dostupné na trhu. Chtěli jsme vám prostě přiblížit naše nedávné a trochu 
pozapomenuté tradice, které vždy přinášely do domu poetickou až pohádkovou atmosféru a 
přispívaly k tradici svátků míru a pokoje. 
 A protože se Vánoce blíží – příští neděle je první adventní, dovolte mi, abych vám  
za celý tým pracovníků muzea popřála Vánoce krásné, pokojné a pohodové.“ 
 
Galerie Lada – Jiří Kristen 
 

       
 
 Galerie Lada představila od 26. listopadu dílo malíře Jiřího Kristena pod označením 
„Stále žiju v Podkrkonoší.“ Na svých obrazech zachycuje autor např. krajinu doplněnou 
figurálním motivem, který jí dodává dynamiku a navíc v divákovi vyvolá neopakovatelný 



pocit přítomnosti a sounáležitosti s malířem a jeho dílem. Prostor široké barevnosti dávají 
umělci květinové motivy a zátiší. 
 Jiří Kristen, který v galerii vystavuje už počtvrté, umí svým obrazům vtisknout 
jedinečné kouzlo. Snad i proto je jeho tvorba přijímána veřejností velmi pozitivně. (Výstava 
potrvá do 10. prosince.) 
 
Společenský sál Centrolenu čeká další přeměna – kultura a plesy tu 31.1.07 
končí 
 
 Plesy od února 2007 ve společenském sále bývalého Centrolenu, v Erichově Téčku už 
nebudou. Nový majitel objektu, stavební společnost A+K chce tuto lokalitu komerčně 
využívat. Do té= doby ještě proběhnou akce nasmlouvané mezi organizátory společ. akcí a 
Domem kultury. Za posledních pět let tu úspěšně probíhaly plesy, módní přehlídky, 
hospodářské výstavy. Do přestavby jednoho patra nevyužité tovární budovy na společenské 
zařízení vynaložilo i město Trutnov nemálo. 
 Ke koupi hospodářského komplexu se vyjádřil ředitel firmy A+K Ladislav Antoš. 
„Převzali jsme současně s objektem i závazek vůči městu, se kterým se vyrovnáme podle 
smlouvy.“ Jak uvedl starosta Trutnova k této situaci, že tato změna město nezaskočila. 
„Počítali jsme s tím, že kultura tam nebude mít místo natrvalo. Komerční aktivity areálu 
určitě prospějí. My jsme si ve smlouvě dali ochranu investice v podobě klauzule, že pokud 
někdo komplex koupí a bude chtít sál využít komerčně, musí nám vyplatit poměrnou část naší 
investice. To by měly být řádově asi čtyři miliony korun.“ 
 Město Trutnov počítá s tím, že v budoucnu by se mohl po modernizaci využít Národní 
dům. – k modernizaci by mělo dojít po stavbě nového kulturního a kongresového centra 
v místech starého autobusového nádraží. „Konec plesů v Centrolenu určitě bude jedním 
z dalších impulsů pro výstavbu nového kulturního stánku ve městě,“ uvádí starosta Ivan 
Adamec. 
 Pro pořádání plesů se nyní více využití prostory ZŠ na Zelené louce- tady se bude 
konat už gymnaziální ples 17. března 2007. 
 
Klub seniorů – 80 let jeho předsedy 
 

       
 
 U příležitosti 80 let předsedy Klubu seniorů Miroslava Šafaříka se sešla 29. listopadu 
v malém sále MěÚ zvláštní schůze. V družné pohodě prožili členové klubu a četní hosté 
pěkný večer spojený s malým pohoštěním, s harmonikou, s písničkami, ale hlavně se 
vzpomínáním členů KS, z nichž každý osobně popřál oslavenci hodně síly a zdraví pro jeho 
záslužnou a nezištnou práci. Vysoce byla oceněna v roce 2006 zvláštním uznáním 
představitelů města. Pohovory s přáteli uzavřely večer, který v životě Miroslava Šafaříka 
zůstane jistě nezapomenutelný. 



 
Nezaměstnanost v listopadu 
 
 Jaká situace v nezaměstnanosti byla v okrese a v Trutnově k 31. listopadu: Na okrese 
bylo 5 605 uchazečů o zaměstnání, z toho nejvíc (3 202) v obvodu Trutnova (57,2 %). Nejvíc 
bylo dělníků (3 263), absolventů škol (236), vyučenců (135), mladistvých (55). Občanů se 
ZPSD bylo 937. 
 V listopadu bylo nově úřadem práce evidováno 623 občanů, ucházejících se o 
zaměstnání. Do práce nastoupilo 433 uchazečů, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 
180 uchazečů o práci. Ve srovnání s říjnem se jejich počet zvýšil o 8. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 901 uchazečům  
o zaměstnání, tj. 33,9 % z jejich celkového počtu. Od počátku roku už bylo vyplaceno 
92 700 000 Kč. 
 Počet volných míst (hlášených) byl 1 051, z toho 729 pro dělnická povolání.  
Pro občany se ZOPS ale jen 46 (0,6 %). Na veřejně prospěšných pracích na základě dohod 
úřadu s obcemi a charitativními institucemi bylo umístěno 140 uchazečů o zaměstnání.  
Do rekvalifikace bylo zařazeno 102 uchazečů Na vyhrazená místa pro uchazeče do 25 let a 
absolventy škol bylo umístěno 9 uchazečů. Do rekvalifikace zařazeno 102 zájemců. 
S příspěvkem úřadu práce vzniklo 156 prac. míst.  
 V Trutnově samém činil počet nezaměstnaných 1 549. Počet ekonomicky aktivních 
obyvatel byl 16 705. Míra nezaměstnanosti v Trutnově činila 9,27 %. Ve Dvoře Králové 9,68 
%. Ve Vrchlabí 6,94 %. Na celém okrese byla míra nezaměstnanosti 9,10 %. 
 
  
  
  
  
 
 



Václav Hudeček 
 

       
 
 Prosinec 2006 začal výjimečným koncertem českého houslisty Václava hudečka a 
komorního souboru Barocco zempre giovane mladých hudebníků v Národním domě. Vstupné 
150 korun. 
 
Den boje proti AIDS 
 
 Pochodem s hořícími svíčkami v ulicích Trutnova byl 1.12. zahájen Den boje proti 
AIDS. Účast nebyla sice velká (většinou mladí lidé, studenti) – probíhala také poprvé, ale 
významná. Má svůj smysl. Nemocných i obětí této nemoci přibývá a stává se globální 
hrozbou. Akce začala a po kilometrovém pochodu zase skončila na Krakonošově náměstí. 
Položením zapálených svící na okraj kašny tu vznikl jakýsi symbolický oltář, skončila akce 
minutou ticha. 
 Zakoupením červené stužky za 20 Kč bylo možné podpořit tuto humanitární akci. 
Celkem bylo vybráno přes deset tisíc korun. 
 
Trutnovský advent 

 

       
 
 Trutnovský advent 2006, festival duchovní hudby, byl zahájen 1.12. souborem 
Krkonošské collegium musicum za řízení Víta Mišoně v kostele Narození P. Marie. 
 
Vánoční show v kině 
 
 Vánoční show v kině Vesmír zhlédlo ve dvou představeních na 800 dětí, které mohly 
zábavně soutěžit o hodnotné ceny v částce 40 000 Kč, kterými sponzorovali trutnovští 
podnikatelé. 



 
Městská policie 
 
 Městskou policii můžeme od prosince vidět v novém zimním oblečení. „Jde o jakousi 
trojkombinaci, v které je například reflexní bunda s odnímatelnými rukávy. Oblečení je 
nápadné a dobře viditelné i z větší vzdálenosti,“ uvedl ředitel Karel Povr. 
 
Soutěž Krakonošova zahrádka 

 

       
 
 Vyhodnocení soutěže Krakonošova zahrádka (I. ročník) se konalo 6. prosince. 
Vyhlásilo ji město a šlo v ní o ocenění práce a snahy o zvelebení vzhledu Trutnova i v této 
oblasti. Do soutěže se přihlásilo 14 účastníků ve třech kategoriích – předzahrádky rodinných a 
bytových domů, květinová výzdoba oken a balkónů, předzahrádky panelových a bytových 
domů. 
 V první kategorii zvítězili manželé Potočkovi, Dělnická. Ve druhé manželé Hýblovi, 
Žižkova. Ve třetí Ladislav Hurdálek, Voletinská. Hodnotící komise posuzovala harmonii 
barev, kompoziční uspořádání, respektování nároků rostlin, jejich zaplevelení a zdravotního 
stavu. Ceny pro vítěze? Rostliny, pracovní nářadí, knihy. Všichni účastníci obdrželi 
upomínkové předměty. 
 Účast v soutěži žel nebyla velká, ale lze to připsat ostychu z prvního ročníku soutěže, 
dlouhé zimě, chladnému deštivému jaru. V soutěži 2007  bude jistě vše lepší. Zahrádkářská 
činnost je však v Trutnově bohatá – soustředěná především v zahrádkářských osadách. 
 
Předvánoční tržiště v Nádražní ulici 

 

       
 



 I letos vzniklo v Nádražní ulici v prostoru mezi bývalým a současným autobusovým 
nádražím předvánoční tržiště. Přes tři desítky dřevěných stánků nabídly netradiční i běžné 
zboží, své výrobky. Prodej bude od 8. prosince probíhat až do Vánoc. 
 
Malé adventní trhy 

 

       
 
 Malé adventní trhy nalezli koupěchtiví zájemci o drobné řemeslnické výrobky od 8.12. 
ve Staré radnici. Kromě předvádění malby na sklo, tvorbu skleněných předmětů, výroby 
slaměných ozdob a stříbrných šperků tu nabízeli prodejci keramiku, šustí, krajku, kovové 
šperky, různé vánoční ozdoby, přírodní mýdla, medovinu, svíčky ze včelího vosku a jiné. 
Zakoupit se daly i vyšívané ubrusy a tkané kabely. Zájem vyvolaly i aranže květin a loutky 
Evy Japanské. 
 
Trutnovský advent 
 
 Polyfonní sdružení Nové Město nad Metují předvedlo 9.12. v rámci Trutnovského 
adventu 2006 Requiem W.A.Mozarta u příležitosti jeho letošních 250. narozenin. 
 
Mikulášoviny 

 

       
 
 Mikulášoviny nemohly ani letos chybět ve vánočním programu Domu kultury. 
Proběhly pestrým programem 5.12. – varietní show s kouzelníkem, klaunem a mlvícím 
skřítkem. 
 
 
 



Národ sobě (výstava v GMT) 
 

       
 
 Ve sklepních prostorách Galerie města Trutnova byla 6.12. otevřena expozice zvaná 
Národ sobě. Své práce tady předvedli Jan Mladovský (od 60. let žije ve Velké Británii) a 
český tvůrce nezvykle plující mezi proudy (jak ho charakterizuje pracovnice Galerie  
Mgr. Žaludová) Martin Zet. Pro návštěvníky GMT to bude hodně neobvyklý zážitek. Je 
založen především na principech konceptuálního umění. V něm se uvádí, že „zaměstnává spíš 
mysl diváka než jeho zrak a emoce.“ Jde o potlačení významu výsledného hmatatelného 
produktu ve prospěch samotné myšlenky – konceptu. 
 Předvedena bude i videoinstalace Jana Mladovského nazvaná Melody Spirt, která byla 
vystavována už v řadě zemí. 
 Projekce ve sklepě představuje určitou hru s německou státní hymnou, jejíž klasická 
interpretace je prostříhána s klipem punkové skupiny NVÚ, nazvaným Pane Bože. I tato 
nezvyklá konfrontace má za cíl provokovat úvahy o obecně uznávaných symbolech, jimiž se 
státy oficiálně prezentují. 
 Zajímavý kontrast k celé výstavě dává expozice rytců známek M.Ondráčka aj.Boudy. 
S ní se dokonale prolnul konceptuální projekt Martina Zeta, který skloubením podobizen 
vládců zemí českých, vyobrazených na známkách, vytvořil portrét – jakýsi prototyp 
univerzálního vládce a vydat jej na vlastní známce, která je na výstavě k zhlédnutí. 
 Dále zde představuje dokument Lvi, který zachycuje cestu z Václavského náměstí na 
Pražský hrad v kostýmech lvů..(uvádí se v charakteristice výstavy Mgr. Žaludovou). 
 
Kamerový systém MP 
 
 Koncem roku je v Trutnově v činnosti 16 kamer, především na různých místech města. 
„Kamery máme na náměstích, v Horské ulici, střeží ulice Na Struze, Slezskou, 
Jihoslovanskou. Další jsou na Gablenzi, u Autostylu, tři například v městské galerii,“ uvádí 
ředitel MP Povr. Negativní postoj k nim nezjistil. „Na všech vjezdech jsou tabule, které 
veřejnost na kamery upozorňují. 
 Brzy vrátíme kameru ke Kauflandu, odkud jsme ji loni stáhli. Bytové družstvo chtělo 
peníze za pronájem. Výrazně vzrostl pak počet poškozených aut a výtržností. Teď jsme 
dostali nabídku od jiného družstva. Kamerou z hotelu Patria sledujeme městská sportoviště. 
Městská policie hodně využívá také přenosný laserový radar, s kterým jezdí  
do nasmlouvaných míst. Denně řešíme tak dvacet přestupků.“ 
 
 
 



50. výročí Krakonošsky 
 

       
 
 Jubilejní koncert k 50. výročí založení městské hudby Krakonošsky se konal  
8. prosince v Národním domě. 
 Dechovka byla v Trutnově založena v roce 1956. Vedoucí Krakonošsky Augustin 
Kraus k tomu uvádí: „Samotný hudební soubor ale vznikl o deset let dříve jako salonní 
orchestr. Teprve časem se změnil v dechovku,“ Jubilejní koncert zpestřilo doplnění některými 
modernějšími hudebními nástroji, například o basovou kytaru a elektronické varhany. 
 Koncert byl takovým průřezem hudebního archivu Krakonošsky. Hrála se Dvořákova 
Rusalka, zazněly skladby trutnovských skladatelů Bedřicha Erbena a Josefa Štrunce, melodie 
a operety My Fair Lady, taneční skladby, dechovková směs nazvaná Hezky od podlahy. 
 Vedoucí Krakonošsky Kraus v rozhovoru s vedoucím redaktorem Krkonošských 
novin Pavlem Cajthamlem připomněl mimo jiné, že souboru dnes chybí mladí – zatím přežívá 
z tradice. Dnes má Krakonoška 35 aktivních muzikantů, jejichž věkový průměr jer už vysoký. 
Název Krakonošsky přijala dechovka v roce 1967. Od roku 1991 je orchestrem města.  
Za dobu svého působení již získala řadu čestných uznání a ocenění. Ročně pořádá na 25 
koncertů. Za dobu svého působení se v Krakonoše vystřídalo už přes stovku hudebníků. 
 
Tanec 
 
 OS Studio ve spolupráci s ZUŠ připravilo 8.12. v tanečním sále školy seminář  
pro veřejnost „Tanec – cesta k uzdravení těla“ s Kateřinou Talavaškovou. Cena semináře  
50 Kč. 
 
Předvánoční čtení 
 
 Předvánoční čtení připravil DK a Trutnovský literární klub ve Staré radnici  
9. prosince. Uváděla je Veronika Svobodová, pracovnice MěÚ. „Předvánoční doba je navenek 
velmi uspěchaná, víc než jindy na nás útočí hlasité nabídky obchodníků. Přesto je advent 
dobou ztišení. Vyzývá nás ke klidnému vnitřnímu rozebrání, v němž s pokorou můžeme lépe 
poznávat sami sebe, v němž je najednou jednoduché nalézt více porozumění pro druhého 
člověka a v němž si daleko zřetelněji uvědomujeme své hluboké sepětí s druhými lidmi. 
 Právě v této době adventního ztišení chceme vám, vnímavým rozjímajícím duším, 
nabídnout – slovo. Slovo, které o-slo-ví…Přinese snad odpověď na otázku, snad jen téma 
k zamyšlení, snad překvapení, jak přesně dokázal autor zformulovat i naše vlastní pocity. 
Mezi všemi řádky nám však dozajista probleskne vyjádření bytostné a odvěké touhy po lásce, 
po lidské sounáležitosti, po harmonii, kterou každý z nás potřebuje jako tu pohádkovou sůl. 



 Programovou mozaiku předvánočního čtení tvoří 14 střípků z pera autorů zkušených i 
těch, kteří svou literární múzu teprve poznávají. S výjimkou básní klasiků Josefa Hory a 
Vladimíra Holana, které přednese paní Dagmar Halířová, uslyšíme prózu i poezii ve vlastním 
podání jednotlivých autorů. 
 Úvodem prvního bloku si tedy poslechněme báseň Josefa Hory, poté v podání 
studentky oktávy Gymnázia Trutnov Kateřiny Zwyrtkové „Tichý vánek,“ následovat bude 
báseň trutnovské výtvarnice paní Dany Holé „Utajená hudba“ (pro její onemocnění ji 
přednese Jaroslav Dvorský), studentka 2. ročníku Gymnázia Trutnov Michaela Skalková pak 
přednese prózu „Vločka“ a posledním střípkem první části programu bude též próza v podání 
Evy Nešněrové ze 3. ročníku Gymnázia Trutnov s názvem „Sidus.“ 
 Ve druhé části (po hudební vložce Hynka Beneše) uslyšíte báseň studentky primy 
Gymnázia  Trutnov Elvíry Mádlové s názvem „Naposledy.“ Následovat bude próza „Tak 
šťastný a veselý“ oktavánky G TU Terezy Rockerové, poté báseň Radky Kučerové  
ze 3. ročníku G TU „Píseň tisíce let čekání“ a blok uzavře próza paní Zuzany Klenčíkové 
„Lila.“ 
 Závěrečnou část dnešního večera zahájí paní Dagmar Halířová básní Vladimíra 
Holana „Sníh.“ Pan doktor Karel Řehák poté přečte své vánoční zamyšlení „Bez lásky není 
nic.“ Básní „Sousedská“ se dotkne Vašich srdcí pan Jaroslav Dvorský, předseda TLK. Závěr 
tohoto večera bude patřit trutnovskému kronikáři panu Antonínu Justovi a jeho básni  
„U vánočního stromku.“ 
 Hudební angažmá zdařilého večera citlivě obstaral PhDr. Hynek Beneš. 
 
Nájemné v městských bytech 
 
 Zvýšení ceny nájemného v městských bytech bylo jedním z prvních povolebních 
rozhodnutí nové městské rady. „Není žádný důvod k tomu, aby nájmy v městských bytech 
byly regulované. Nejraději bych je uvolnil ihned,“ uvedl starosta Adamec. K úpravě 
nájemného má dojít od 1. dubna 2007. Zvýšení se nebude týkat sociálního bydlení.  
 
Rekonstrukce komunikace na Kryblici 
 
 Dva miliony požaduje Trutnov po stavební společnosti Geosan Zásmuky  
za nedodržení termínu dokončení oprav komunikace na Kryblici. Práce tu měly skončit 
v listopadu 2005. Rekonstrukce páteřní komunikace, chodníků, parkovacích míst a veřejného 
osvětlení tu začala v květnu 2005 rozpočtovým nákladem ve výši 41 milionů korun. „Stavba 
probíhala (za nečekané potíže s plynovým potrubím firma nemohla, proto se jí žádné penále 
nepočítalo) tak, že Geosan rekonstrukci zafinancoval, my mu to splácíme. Takže nakonec 
zaplatíme o dva miliony korun méně,“ uvedl k tomu starosta Adamec. 
 Modernizace Kryblice pokračuje rekonstrukcí Gorkého ulice. 
 
Zdravotní klauni v nemocnici 
 
 V polovině prosince přišla do trutnovské nemocnice na dětské oddělení dvojice 
zdravotních klaunů. Dr. Budík a sestra Bětka potěšit malé pacienty veselým předvánočním 
programem. Nechyběly koledy, vánoční stromek, drobné dárky. „Snažíme se působit na děti 
vesele a hravě. Aby alespoň na chvíli zapomněly na nemocniční prostředí. Při akcích se 
snažíme zapojit je aktivně do děje. Máme netradiční léčebné metody. Místo léků zpíváme, 
tančíme, kouzlíme a provádíme potřeštěné kousky,“ uvádějí představitelé zdravotních klaunů 
budoucí učitel Tomáš Berka a studentka speciální pedagogiky Jitka Říčařová. 
 



Family centrum 
 

       
 
 Velké obchodní Family centrum vyrůstá od prosince na sídlišti Zelená louka. 
Dokončeno má být na jaře 2007. Součástí komplexu bude na 300 volně přístupných 
odstavných míst pro auta tamních obyvatel. Parkoviště a veřejnou zeleň vybuduje na své 
náklady soukromý investor. Na zlepšení infrastruktury dá město navíc 11 milionů korun. 
 
Růžena Řezníčková – Toulky městem 
 
 Jaké proměny prodělává Trutnov ve svém historickém vývoji zachytila autorka  
v obrazových publikacích. První s názvem „Trutnov – toulky minulostí a současností“ vyšla 
před čtyřmi lety. Pozvala, jak je uvedeno na záložce obalu, na procházku místy, jejichž 
neopakovatelná atmosféra z dob minulých zůstala dodnes zachycena na zažloutlých 
fotografiích. Prošli jsme těmito místy znovu a přinášíme Vám svědectví o jejich proměnách 
od konce 19. století do dnešních dnů. V publikaci naleznete více než 200 dobových fotografií 
a současných barevných snímků, nabízejících zajímavá srovnání tváře města v různých 
podobách. Věříme, že Vám tato kniha bude příjemným průvodcem a přejeme Vám hezkou 
procházku i milá zastavení. 
 
 K pokračování publikací o Trutnově se koncem roku přiřadila další. „Nasbírali jsme 
hodně materiálu a ne vše jsme mohli zakomponovat do první části knihy. Navíc jsme zůstali 
dlužni Poříčí a Hornímu Starému Městu. Při vytváření druhé části, která před nedávnem 
vyšla, jsme se soustředili i na celkové pohledy na Trutnov. Publikace by nevznikla bez 
pomoci mého syna, pracovníků archivu, muzea a sběratelů. A také fotografů… 
 
 Růžena Řezníčková, původně knižní grafik, léta pracovala v propagaci. Po roce 1989 
si založila reklamní studio – navrhovala katalogy a prospekty. Od roku 1998 má 
nakladatelství Altair. 
 „Chtěla jsem se vrátit,“ uvádí v rozhovoru v Krkonošských novinách, „ke knižní 
grafice. Jsem totiž vášnivou čtenářkou a zajímá mě historie. Rozhodla jsem se, že zkusím 
vytvořit populárně naučnou obrazovou publikaci o českých hradech a zámcích.“ Po této 
publikaci přišel na řadu už plně Trutnov. 



 „Grafické návrhy si vytvářím sama. V té chvíli  jsou mými pracovními nástroji hlava, 
tužka, papír. Pak přijde na řadu počítač. Obálka musí vycházet z obsahu knihy a dotváří 
atmosféru. Lidi musí upoutat a zaujmout.“ 
 
Divadelní předplatné 
 
 Ve čtvrtém představení divadelního předplatného vystoupili 14.12. v Národním domě 
v režii Petra Novotného mezi jinými Jana Paulová, Pavel Zedníček a David Suchařípa ve 
francouzské komedii Drahouškové. 
 
Městská knihovna – předvánoční setkání 

 

       
 
 Na 15. prosince připravila Městská knihovna v Trutnově pro děti hezký vánoční 
podvečer s Medvídkem Pú, s vyprávěním, se starými zvyky (lití olova, pouštění ořechových 
skořápek) a s písničkami. 
 
Koncert barokní hudby 

 

       
 
 Collegium Musicologicum Olomouc, hudební seskupení studentů Katedry 
muzikologie v Olomouci, připravilo 16.12. pro Trutnov koncert barokní hudby známých 
skladatelů – Vivaldiho, Bacha a dalších. 
 
Bleší trh SOŠP 
 
 Vánoční bleší trh zorganizovali v polovině prosince ve své škole studenti 3. ročníku 
Střední odborné školy podnikatelské. Na lavicích nabídli na 150 různých zajímavých 



drobností. Získané peníze z prodeje (3 000 Kč) připadly Stacionáři pro postižené děti. A proč 
právě Stacionáři? „Spolupracujeme s ním už více než tři roky. Kdysi měl Stacionář v naší 
budově několik místností. Vždycky jsme za jeho klienty před Vánoci chodili se zábavným 
programem. Letos nás oni pozvali na divadelní představení,“ uvedla ředitelka školy Ludmila 
Pěnčíková. 
 
Vánoční akademie 
 
 Vánoční akademii pro rodiče a veřejnost připravily děti ze ZŠ pro žáky se 
specifickými poruchami učení. Program zahrnoval taneční, hudební a pěvecká vystoupení. 
Vyvrcholil představením o narození Ježíše Krista. 
 
„Půlnoční“ 
 
 Tradiční Štědrovečerní zpívání připravil návštěvníkům kostela Narození P. Marie 
Komorní chrámový sbor, řízený Martinem Matyskou. 
 
H Kvintet 
 
 Chvíli pohody a uvolnění přinesl vánoční koncert H Kvintetu v Národním domě 25.12. 
v 17 hodin. Zpívaly Mirka Bermanová, Alena Šejblová, Jana Adamová, Jana Traspeová a 
Pavel Traspe. Jako hosté Bára Mochowá a Gábina Velebová. Hudební doprovod Jan Haas. 
 
Svatoštěpánský koncert 

       
 
 Vánoční svátky zpříjemnil i Svatoštěpánský koncert varhaníka Martina Matysky a 
sopranistky Anežky Mimoňové 26. prosince. (Kostel Narození P. Marie.) 
 
Nezaměstnanost k 31.12. 
 
 Základní charakteristiky vývoje zaměstnanosti v okrese k 31.12.2006: Uchazečů  



o zaměstnání 5 701. Z toho ve správním obvodu Trutnova 3 261 (Dvora Králové 1 448, 
Vrchlabí 992). Míra nezaměstnanosti na okrese 9,25 %. Z celkového počtu uchazečů bylo 
3 432 dělníků (60,2 %), 225 absolventů škol (3,9 %), 131 vyučenců (2,3 %), 57 mladistvých 
(1 %), 953 občanů se ZPS (16,7 %). 
 V prosinci se nově evidovalo jako uchazeči o zaměstnání 623 občanů. Do zaměstnání 
nastoupilo 367 uchazečů, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 45 a z ostatních důvodů 
115 uchazečů. Proti stavu na konci listopadu se počet evidovaných uchazečů zvýšil o 96 a 
míra nezaměstnanosti se zvýšila z 9,10 na 9,25 %. 
 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla vyplácena 1 972 uchazečům  
o zaměstnání, tj. 34,6 % z jejich celkového počtu. Na podporách v nezaměstnanosti bylo  
od počátku roku vyplaceno 100 925 000 Kč. 
 Počet hlášených volných pracovních míst 1 035, z toho pro dělnická povolání 714  
(69 %), ostatní povolání 321 (31 %), pro občany se ZPS 7 (0,7 %). Na jedno volné pracovní 
místo připadalo v průměru 5,5 uchazeče o zaměstnání. 
 Na veřejně prospěšných pracích, organizovaných na základě dohod úřadu s obcemi a 
charitativními organizacemi bylo umístěno 140 uchazečů. Do rekvalifikace bylo zařazeno  
49 uchazečů. Na vyhrazená místa pro uchazeče do 25 let a absolventy škol bylo umístěno 9. 
S příspěvkem úřadu vzniklo 171 pracovních míst. 
 V Trutnově samém bylo 1 581 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti 9,46 %. 
 
 K situaci v nezaměstnanosti na Trutnovsku se koncem roku vyslovil ředitel Úřadu 
práce v Trutnově Ing. Zdeněk Šmíd. 
 Počet lidí bez práce byl na konci vyšší. Zatím jde o normální sezónní výkyv. Základní 
příčinou mírného zhoršení (o stovku) je ukončení některých sezónních prací. Zpožděná zima 
může (zvláště na horách) vyvolávat problémy. Riziko se týká ledna a února. Jestli bude tento 
ráz počasí pokračovat, může vést k ukončení činnosti firem, které nemají dostatečné finanční 
zázemí, které skutečně žijí ze sezóny do sezóny. Pokud se počasí nezlepší, nedá se vyloučit, 
že část lidí, které na sezónu v horách najali, zase propustí. U menších firem navíc hrozí, že 
kromě sezónních pracovníků propustí i ty, kteří u nich pracují po celý rok. 
 Příchod lidí ze sezónních prací a s ukončenými smlouvami na dobu určitou ke konci 
roku může být zesílen nepotřebnými pracovníky z neúspěšné zimy v Krkonoších. 
 Kolik lidí by mohlo přijít do evidence úřadu práce, těžko odhadnout. Možná padesát, 
třebas sto. Určitě se ale nepřehoupne míra nezaměstnanosti přes deset procent. 
 Příčinou zvýšeného počtu hlášených volných míst je to, že nastal zájem z hor obsadit 
případně místa na pozicích číšníků, servírek, pokojských a vlekařů. A protože zima ještě 
nezačala, hoteliéři čekají na vhodný moment, odkdy uchazeče vezmou. 
 A proč takový nárůst na podporách v nezaměstnanosti? Je to o 17 milionů korun více 
než v roce 2005. Může zato více faktorů. Například lidé starší padesáti let mají nárok na delší 
dobu podpory a za větší peníze. Počet vyplácených nakonec zvýšily Tiba, Texlen a Infineon, 
když propustily část svých zaměstnanců. Díky těmto závodům jsme vypláceli o 12 procent 
vyšší dávky. A třetím důvodem je růst reálných příjmů. Lidé bez práce pak dostanou  
při zařazení do evidence vyšší podporu. 
 
Matriční události v prosinci 
 
 V prosinci se v Trutnově narodilo 80 dětí, z toho bylo 30 trutnovských (13 chlapců a 
17 děvčat). 
 Dne 2.12. a 16.12. se na radnici (ve Staré) konaly malé slavnosti vítání dětí do života. 
Celkem bylo přivítáno 40 nových občánků našeho města. 



 V prosinci zemřelo v Trutnově 41 lidí, z toho bylo 15 našich spoluobčanů (10 mužů a 
5 žen). Sňatků bylo v prosinci uzavřeno 10. 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 31 našich 
občanů s kytičkou a malým dárkem. 
 
Shrnutí matričních událostí a občanských obřadů v roce 2006: 
 V Trutnově se narodilo celkem 850 dětí (v roce 2005 to bylo 692). Trutnovských dětí 
se narodilo 288 (v roce 2005 to bylo 210 dětí), z toho 137 chlapců a 151 děvčat. Mimo 
Trutnov se narodilo 60 dětí (v roce 2005 to bylo 96 dětí), z toho 29 chlapců a 31 děvčat. 
Celkově se narodilo 348 trutnovských dětí, tj. o 42 více než v roce 2005. 
 V roce 2005 bylo uzavřeno 213 manželství (o 17 více než v roce 2005). Z tohoto počtu 
bylo 6 sňatků uzavřeno před církví římskokatolickou (v roce 2005 bylo uzavřeno církevní 
formou 16 sňatků). 
 V roce 2006 zemřelo v Trutnově 467 lidí (v roce 2005 jich bylo 436), z toho bylo 242 
lidí trutnovských (123 mužů a 119 žen). Mimo Trutnov zemřelo 70 lidí, z toho 34 mužů a 36 
žen. Celkem zemřelo 312 trutnovských občanů (v roce 2005 to bylo 294 lidí). 
 Do Trutnova se přistěhovalo 404 nových obyvatel a odstěhovalo se 538 obyvatel. 
Trutnov měl k 31.12.2006 celkem 31 254 obyvatel (v roce 2005 31 327). 
 
Komise pro občanské záležitosti 
 
 Posláním komise pro občanské záležitosti jsou především návštěvy starších občanů 
města při životních jubileích 80, 85, 90 a více let a organizování malých slavností vítání dětí 
do života. Dále se podílí na přípravě předávání maturitních vysvědčení a výučních listů, na 
oslavách jubilejních sňatků. 
 V uplynulém roce bylo při životních jubileích navštíveno 297 občanů (o 36 méně než 
v roce 2005). 
 Při vítání do života bylo do pamětní knihy města zapsáno 246 dětí (o 33 více než 
v roce 2005). Třeba poděkovat přitom paní Zuzaně Bílkové, majitelce prodejny Bambino,  
za věnované hračky pro děti, paní Aleně Tommové, majitelce fotoateliéru ve Staré radnici  
za věnované fotografie k této slavnosti. Poděkování patří též SZŠ, jejíž studentky při těchto 
akcích pomáhají a mateřským školám v ulici Gorkého, Žižkova, V Domcích, Tkalcovská a 
Novodvorská, které připravují kulturní vystoupení. 
 Oslavy 25 let společného života (stříbrná svatba) se zúčastnilo v rámci Stříbrných 
podvečerů devět manželských párů. Zlaté svatby proběhly dvě. (Vedoucí oddělení matriky a 
evidence obyvatel je Věra Ouhrabková). 
 
Bohoslužby 
 
 Rok 2006 uzavřou v Trutnově i bohoslužby. Římskokatolická farnost arciděkanství 
Trutnov připravila mši na 31. prosince v kostele Narození Panny Marie v 8.30 hodin a 
v Poříčí v 10.30 hodin. Poděkování za uplynulý rok na pondělí 1. ledna slavnostní mši 
v Trutnově od 8.30 hodin, od 10.30 hodin v Poříčí a v 18.30 hodin znovu v Trutnově. 
 Církev československá husitská pořádá na faře v Úpické ulici na Silvestra bohoslužbu 
K poslednímu dni roku v 10.15 hodin. 
 
 
 
 



Silvestrovský ohňostroj 
 

       
 
 I letos bude patřit poslední den v roce Silvestrovskému ohňostroji. Připravily ho  
na Krakonošově náměstí město Trutnov a Dům kultury. Uskuteční se jako loňského roku  
o něco dříve, než hodiny kostela odbijí půlnoc, ve 23.45 hodin 31. prosince. 
 Samotnou půlnoc ohlásí Trutnovu výstřel, vypálený z děla Klubu vojenské historie 
Trutnov. 
 Připravena je řada organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti při odpálení 
ohňostroje. 
 Od 20.00 hodin 31.12. bude uzavřen průjezd dolní částí náměstí před radnicí, 
v prostoru  před ní až ke kašně nemají z bezpečnostních důvodů přístup, pro veřejnost bude 
večer i po část dne uzavřen průchod pod podloubím Staré radnice, jejíž prostory budou 
přístupné jen pořadatelům ohňostrojové akce, parkování aut na náměstí v místech k tomu 
určených nebude zakázáno, ale doporučuje se všem majitelům aut, aby ve vlastním zájmu  
na Krakonošově náměstí od 20.00 hodin neparkovali. 
 Na závěr opatření ještě rada pořadatelů: Pokud si přinesete na náměstí také vlastní 
rachejtle, nechte jejich odpálení až na dobu po skončení ohňostroje. Nebudete tak kazit 
podívanou sobě ani dalším přítomným. 
 
Loučení s rokem 2006 
 
 Loučení se starým rokem odpálením ohňostroje proběhlo v pořádku. Ohňostroj trval 
asi dvanáct minut a skončil těsně před půlnocí, aby si Trutnované mohli připít a popřát si 
všechno dobré a zdraví do nového roku 2007. 
 Ohňová show přinesla řadu novinek. „Zvolili jsme pyrotechniku, která nelítá tak 
vysoko, ale je zase bohatší. Proběhne za doprovodu hudby na irské motivy,“ uvedl Bohumil 
Dufek, jehož firma ohňostroj připravila. 
 Průběh letošního ohňostroje vylepšilo i počasí. Oproti loňské mlze byl letošní 
ohňostroj viditelný i z okrajových částí Trutnova. Zaujaly zvláště jeho vějířové efekty. Zatím 
co show trvala necelou čtvrthodinu, pyrotechnici věnovali přípravě ohňostroje osm hodin. 
 



 Oslavy Silvestra začaly v centru Trutnova půl hodiny před půlnocí a táhly se až do půl 
druhé. Obešly se až na drobnosti bez vážnějších problémů. Petardy, světlice a barevné 
dýmovnice zaplnily nejen centrum Trutnova, ale i jeho okrajové části. Nový rok poznamenal 
konflikt dvou skupinek mladých, při němž došlo k dvěma nevelkým zraněním.. Zásah P ČR a 
MP situaci uklidnil. 
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