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ÚVODNÍ SLOVO  

 
Vážení obyvatelé Trutnova, milí badatelé a zájemci o historii města Trutnova, 
 
otevíráte kroniku města Trutnova za rok 2016. Před sebou nemáte již obrovskou, ručně psanou knihu, ale o mnoho menší knihu tištěnou, 
poprvé psanou na počítači. Po 58 letech došlo k výměně kronikáře a také ke změnám ve vedení kroniky samotné. Rokem 2015 ukončil 
svou záslužnou, všemi oceňovanou kronikářskou činnost prof. Antonín Just a od 01.01.2016 jsem se psaní kroniky ujala já, Mgr. Alena 
Křivská.  
 
O změně kronikáře a vedení kroniky rozhodla na své 21. schůzi dne 18.11.2015 Rada města Trutnova. Důvod této změny vysvětlil v tiskové 
zprávě vydané dne 20.11.2015 Městským úřadem v Trutnově starosta města pan Mgr. Ivan Adamec. Podle něho bylo ke změně 
přistoupeno hlavně s ohledem na zdraví a věk pana prof. Antonína Justa a potřebu zajištění kontinuální práce na kronice.  
 
Předností dosavadní, déle než půl století ručně psané kroniky města panem kronikářem Antonínem Justem byla její originalita, 
jedinečnost, výjimečnost. Měla své kouzlo a půvab a nesla jakousi pomyslnou pečeť autorovy osobnosti.  
 
Výhodou nynější podoby kroniky, totiž knihy psané na počítači, je mimo jiné možnost kdykoliv doplnit důležité zprávy, které nebyly v dané 
době k dispozici, dále pak možnost pořízení libovolného počtu kopií, čímž se text kroniky stane dostupnější, jak pro odborníky, tak i pro 
samotnou laickou veřejnost. Kromě povinného výtisku odevzdaného Národní knihovně v Praze a originálu, který bude uložen ve Státním 
okresním archivu Trutnov, je všem zájemcům nově také k dispozici v Regionální knihovně Muzea Podkrkonoší v Trutnově a u starosty 
města Trutnova. 
 
Pro snadnější orientaci v jejím textu je kromě obvyklého jmenného a místního rejstříku vybavena i přehledem nejvýznamnějších institucí 
existujících v Trutnově, seznamem každoročně pořádaných tradičních i nově zavedených akcí. Uvedeny jsou také dobové prameny, na 
jejichž základě kronika vznikala, a v některých případech také informace o místě jejich uložení. Ukázka z nich je přiložena k samotné 
kronice. 
 
 
 
VYZNÁNÍ NOVÉ KRONIKÁŘKY 
 
Psát kroniku města Trutnova je ctí, které se nedostane každému. Já jsem tuto neopakovatelnou příležitost dostala v roce, kdy vzpomínáme 
700. výročí narození Karla IV., „největšího Čecha“ a mého nejoblíbenějšího českého krále. Doba lucemburské vlády v Čechách je dobou, jíž 
se jako badatelka věnuji již 13 let, a věřím, že budu moci přispět i k lepšímu poznání dějin Trutnova oné doby.  
 
Pociťuji velkou radost. Jsem pokračovatelkou Simona Hüttela a po 58 letech nástupkyní Antonína Justa. Miluji historii, s úctou 
a očekáváním ráda listuji národními kronikami, jejichž autoři vešli natrvalo do dějin země, i kronikami svého předchůdce, který se 
nesmazatelně zapsal do dějin Trutnova. Nyní je zodpovědnost na mně a všichni s napětím očekávají, jak se zhostím svého nelehkého 
úkolu. Chci jít vlastní cestou a těm, kteří po létech či staletích zatouží poznat nynější dobu, zanechat co nejvíce důvěryhodných zpráv.  
 
O čem budu psát? O všem, co by ty, kteří jednou přijdou po nás, mohlo zajímat. O tom, co by zajímalo mne, co bych si přála jako badatelka 
vědět, poznat, zjistit. Nejlépe to vyjadřuje vypravěč v úvodu půvabného animovaného filmu Karla Zemana Pohádka o Honzíkovi a Mařence 
z roku 1980. 
„Se zatajeným dechem prohlížíme díla starých kronikářů, s obdivem hledíme na stránky popsané jejich pílí. Psali o slavných bitvách, 
znamenitých králích, skvělých vojevůdcích a vítězové často tvrdou rukou vedli pero kronikářů. A ti popsali vzácný pergamen tak barvitě, že 
jejich činy ověnčili nehynoucí slávou. Krasopisně popsali celou kroniku o převelikých velikánech, až jim na ty malé nezbyl pergamen ani 
barvy na krásné iniciály. Proto o těch nejmenších, docela malých, nevíme skoro nic.“  
 
A právě na ně bychom byli zvědavi a stejně jako nás budou určitě zajímat i naše potomky. Historici, badatelé či jen občané města Trutnova 
uvítají zprávy o dávných obyvatelích našeho města, jejich jménech, činnostech, každodenních starostech i přáních. Určitě je bude zajímat 
vše spojené s proměnou tváře města, jeho architektury i vzhledu. Podobně jako nás nyní i je potěší ty sebemenší zmínky.  
 
Srdečně zdravím vás všechny, kteří kdy otevřete některou z kronikářských knih, které, jak věřím, napíši. Kéž v mých zápisech objevíte 
alespoň něco z toho, co hledáte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Alena Křivská 
 kronikářka města Trutnova 

 
 
 
 
 
Fotografie kronikářky Mgr. Aleny Křivské od trutnovského fotografa Ing. Ctibora Košťála, která vznikla 18.06.2016 u příležitosti Dne 
otevřených ateliérů na výstavě u UFFA, je přiložena k ukázkám pramenů, na jejichž základě kronika vznikala. 
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LEDEN  
 
Několik zajímavých změn začínajícího roku 2016 pro všechny 
 
Asi nejlepší zprávu přinesl tento rok pro učitele. Letos poprvé během letních prázdnin se neocitnou někteří z nich na úřadě práce. Ředitelé 
s nimi již nebudou moci uzavírat pro ně nevýhodné smlouvy na deset měsíců školního roku, od září do června. Statistika o učitelích 
v Trutnově, s nimiž byly uzavírány smlouvy na dobu určitou, však není k dispozici, neboť pracovně-právní vztahy jsou plně v kompetenci 
ředitelů příspěvkových organizací. (deník Mladá fronta DNES, 02.01.2016, dále jen MFD) 
 
Ministerstvo školství se rozhodlo prodloužit školní docházku a děti od svých 5 let musí povinně nastoupit do posledního ročníku mateřské 
školy. 
(MFD, 02.01.2016) 
 
S novinkou přišlo od letošního roku i Ministerstvo zdravotnictví. Lidé ve věku nad 65 let budou mít od letošního roku zdarma očkování 
proti bakterii pneumokoka, která způsobuje záněty středouší, pneumokokovou meningitidu a také těžké zápaly plic končící často smrtí 
nemocného. (MFD, 02.01.2016) 
 
Myslivce a zemědělce zajímalo asi nejvíce rozhodnutí Ministerstva zemědělství týkající se lovu divočáků. Z důvodu jejich přemnožení 
skončila doba jejich hájení. Od 01.01. je myslivci dle potřeby v jednotlivých regionech mohou střílet celoročně. Jedno, zda jde o bachyně, 
selata, kňoury nebo lončáky. Z důvodů škod, které každoročně napáchají, by bylo třeba odstřelit minimálně 200 000 kusů, čímž by se měla 
zastavit jejich současná populační exploze (MFD, 02.01.2016). 
 
 
1. leden 
 
Nástup nového roku 2016 oslavilo město Trutnov velkolepým ohňostrojem na Krakonošově náměstí, na který věnovalo 120.000,00 Kč. 
Plánován byl tradičně jako silvestrovský, začít měl 15 minut před půlnocí, náměstí se však začalo zaplňovat dychtivými diváky již mnohem 
dříve. Důvodem byla mimo jiné příležitost zakončit zde odcházející starý rok odpálením vlastní zábavní pyrotechniky. Ačkoliv mrzlo, 
teploměry ukazovaly 7 ºC pod nulou, od této krásné podívané to neodradilo dospělé, ani mnohé děti. 
 
Na náměstí panoval čilý ruch. Někteří si k této slavnostní příležitosti nasadili i veselé karnevalové čepičky a kromě odpalování z vlastních 
prostředků zakoupené pyrotechniky zapalovali i prskavky. Pro případ hrozícího nebezpečí požáru zde stál hasičský vůz s 5 hasiči. Měli 
opravdu přehled, neboť stáli přímo na střeše vozu. Ostražitosti bylo třeba, neboť se zde sešlo 2 500 návštěvníků. 
 
Před půlnocí občany krátce pozdravil pan starosta Mgr. Ivan Adamec a poté začal slavnostní ohňostroj. Za okamžik se však vinou 
technické závady náměstí zcela nečekaně ponořilo do tmy. Pořadateli bylo oznámeno, že ohňostroj proběhne po půlnoci. Pohotoví 
návštěvníci vyplnili zbylý čas odpálením vlastní zábavní pyrotechniky. 
 

Půlnoc a počátek roku nového ohlásil výstřel vypálený z děla, patřícího Klubu vojenské historie Trutnov, umístěného před Starou radnicí 
a vzápětí se diváci dočkali slíbeného ohňostroje. Po jeho skončení někteří odešli, ale mnozí setrvali na náměstí dál. Ačkoliv zde stálo 
několik velkých kontejnerů, někteří nepříliš pořádkumilovní občané nechali prázdné lahve ležet tam, kde zrovna dopili. 
 
Klid neměla ani Policie ČR a Městská policie Trutnov, které mnohokrát vyjížděly většinou k běžným drobným přestupkům proti 
občanskému soužití. Jednalo se o řešení veřejného pořádku, podnapilost občanů i mladistvých, házení petard, odchyt volně pobíhajících 
psů, zajištění a předání motorovými vozidly na komunikacích sražených srn. Jedenkrát šlo i o slovní i fyzické napadení v jedné 
z trutnovských restaurací a také vloupání do bytu, z něhož však nebylo nic odcizeno.  
 
Ačkoliv na zemi ležel čerstvý sníh, mohli si jít Trutnovští odpoledne mezi 14. až 21.  hodinou zabruslit na zimní stadion nebo zaplavat do 
krytého velkého bazénu, v provozu byl na Nový rok ve výše uvedené době také dětský bazén a sauna.  
 
Od 01.01.2016 zahájila svoji činnost nová organizace Spartak Trutnov, z. s., do níž přešly některé sportovní oddíly z TJ Lokomotiva 
Trutnov.  
 
Společnost MEBYS Trutnov, s.r.o., převzala pod svou správu sportovní tenisový areál.  
 
Ani radost a pohoda svátečního výjimečného dne však zcela nerozptýlila určité obavy z budoucnosti některých z trutnovských občanů. 
Mnohé obyvatele trápil především strach ze ztráty zaměstnání nebo po ztrátě marné shánění zaměstnání nového. Ke konci prosince 2015 
zůstalo neumístěných 4 651 uchazečů o práci.  
 
Ke klidu a pohodě nepřispěly ani stále se množící zprávy o teroristických útocích a atentátech. Také tento den lidé otevírali webové stránky 
svých oblíbených Trutnovinek a odpovídali na otázky v anketě „Má Česko přijmout uprchlíky?“. Drtivá většina respondentů se shodla 
v názoru, že nikoliv. 
 
 
Nová kronikářka Mgr. Alena Křivská 
 
Od 01.01.2016 převzala práci na kronice města nová kronikářka Mgr. Alena Křivská.  
Kdo je Alena Křivská? Pochází z Horního Posázaví. Narodila se 01.02.1957 v Ledči nad Sázavou. Dětství prožila v malé vesničce Opatovice, 
která je dnes součástí města Světlá nad Sázavou. Po skončení školní docházky ve Vlkanově a ve Světlé nad Sázavou studovala na Gymnáziu 
v Ledči nad Sázavou, kde také v roce 1976 maturovala.  
 
V roce 1980 se provdala za Ladislava Křivského, odborného pracovníka Hvězdárny v Úpici, a po dokončení studia na Pedagogické fakultě 
v Hradci Králové (1977–1981) za ním odešla do Úpice, kde žijí dosud. Jsou rodiči dcery, Ing. Aleny Křivské, Ph.D., narozené v Trutnově, 
která v současnosti žije v Belgii, kde pracuje jako vědecká pracovnice v Laboratoři fyziky plazmatu na Vojenské královské akademii 
v Bruselu. 
 
V letech 1981-2010 působila Mgr. Alena Křivská jako učitelka I. stupně na ZŠ v Úpici a ve Velkých Svatoňovicích. Nabyté znalosti 
z pedagogické praxe prezentovala v letech 1986-2011 v odborném pedagogickém časopise Komenský a v nakladatelství Infra v Třebíči. 
Jejím největším zájmem je historie, literatura a výtvarné umění. Celoživotním koníčkem se jí stala četba lidových pověstí a pátrání po 
jejich historickém jádru. Velmi ráda navštěvuje hrady, zámky, kostely, muzea a galerie. 
 
Již dvanáct let se jako badatelka zabývá nejstaršími dějinami děkanského kostela sv. Václava ve Světlé nad Sázavou. Výsledky své 
badatelské práce představila v měsíčníku Světelský zpravodaj a ve vlastivědném sborníku Havlíčkobrodsko.  
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Od roku 2011 až doposud pracuje jako edukační pracovnice a průvodkyně v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově a jako badatelka se věnuje 
nejstarším dějinám Trutnovska. Pravidelně přednáší v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově a publikuje v regionálním vlastivědném sborníku 
Krkonoše-Podkrkonoší a ve vlastivědném sborníku Rodným krajem. Za svoji publikační a přednáškovou činnost získala ocenění Osobnost 
kultury města Úpice 2014. 
 
Nově nastupující kronikářce je k dispozici Komise pro vedení kroniky města Trutnova, poradní a metodický orgán složený z odborníků na 
historii a region Trutnova. Předsedou komise byl jmenován prof. PhDr. Vladimír Wolf, členy pak bývalý kronikář Antonín Just a ředitel 
Muzea Podkrkonoší v Trutnově PhDr. Vlastimil Málek. Tajemnicí komise se stala Mgr. Petra Velebová.  
 
 
2. leden 
 
Tento den se narodila Anna Vojtíšková, první občanka Trutnova v novém roce 2016. 
 
Potěšitelnou zprávu přinesl deník Mladá fronta DNES. Třináctiletý žák 7. třídy ZŠ v Trutnově Adam Zezulka získal cenu Dětský čin roku. 
Zvítězil v kategorii Záchrana lidského života. Ve škole byl svědkem velmi dramatické události, epileptického záchvatu své spolužačky, 
s jejíž záchranou stejně jako ostatní děti paní učitelce pomáhal. Ve své pozdější slohové práci na téma „Můj hrdinský čin“ popsal právě tuto 
situaci. Práce byla zaslána společně s dalšími pracemi do soutěže Dětský čin roku, kde se soutěžilo v sedmi různých kategoriích 
a přihlášeno bylo více než 650 příběhů. Adam zvítězil v kategorii Záchrana lidského života.  
 
V 17:08 vyjela ke svému prvnímu zásahu v novém roce hasičská vozidla CAS 16 a DA 8 Sboru dobrovolných hasičů Trutnov. Kouř 
z osmého patra domu byl hlášen ze Žacléře, ulice Karla Čapka 387. Cestou k zásahu však byla obě vozidla odvolána, neboť šlo o planý 
poplach.  
 
02.01. byl bohužel dnem, kdy byl spáchán trestný čin a pachatel byl o dva dny později na návrh kriminalistů vzat do vazby. Vše se odehrálo 
na jedné z trutnovských ubytoven, kde se z vězení nedávno propuštěný muž dopustil bezdůvodného nebezpečného vyhrožování násilím 
a smrtí. V případě odsouzení mu hrozí další 3 roky pobytu ve vězení.  
 
 
3. leden 
 
Na lyžařský kurz v Pasekách nad Jizerou již tento den odjela třída 1.ZL Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy 
Trutnov. Třída 1.ZA absolvovala odbornou exkurzi v Oblastní nemocnici Trutnov, kde si prohlédla interní, chirurgické a dětské oddělení. 
Na lyžařský kurz odjela o týden později, od 10. do 15.01.   
 
Ačkoliv sněhu leželo pomálu, mnozí Trutnované si rádi připomněli doby, kdy tomu bylo jinak. Stačilo jen zajít do Muzea Podkrkonoší 
v Trutnově na jedinečnou výstavu dobových zimních fotografií nazvanou Trutnov pod sněhovou peřinou.  
 
 
4. leden  
 
Zahájena byla již tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Od tohoto dne až do 10.01. bylo možno potkat v ulicích 
Trutnova a v okolních obcích 45 „tříkrálových trojic“. Každý, kdo přispěl do jejich pokladničky, dostal kalendářík s perokresbou tří králů. 
Dalších 7 pokladniček bylo umístěno na trutnovských základních a středních školách.  
 
Galerie Hippo nabídla výstavu výtvarnice Michaely Literákové nazvanou Najdi si své vnitřní zvíře.  
 
V tomto roce si občané Trutnovska připlatili za teplo 250,00 Kč. Elektrárna Poříčí zásobující teplem Trutnov a okolí zdražila o 2 %, na 
574,57 Kč za 1 GJ (MFD, 04.01.2016). 
 
Klub zdraví Trutnov pozval všechny příznivce zdravého životního stylu na setkání u tématu Cvičení na židli.  
 
 
5. leden  
 
Městská policie Trutnov rozšířila svoji pomoc se zajištěním pořádku v dalších přilehlých obcích. K obcím, kde již působí, což je Úpice, Pec 
pod Sněžkou, Janské Lázně, Černý Důl, Svoboda nad Úpou, Malá Úpa, Mladé Buky, Hostinné a Chotěvice, se na žádost samosprávy obce 
připojil i Žacléř a Staré Buky. O spolupráci s MP Trutnov uvažovalo ještě dalších 6 obcí, jejich žádost byla v návrhovém řízení. Šlo o obce 
Bernartice, Královec, Lampertice, Vlčice, Velké Svatoňovice a Zlatá Olešnice.  
 
Kromě přítomnosti hlídek v rizikových oblastech bylo v rámci zlepšení bezpečnosti na silnicích přikročeno i k měření nejvyšší dovolené 
rychlosti na vytipovaných úsecích komunikací. Dále se policie zaměřila na zajištění veřejného pořádku, řešení nelegálních skládek odpadu, 
rušení nočního klidu aj. Dohlédla také na dodržování právních předpisů, jakými je např. omezení pohybu psů na veřejných prostranstvích 
nebo zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. 
 

 
5.-7. leden 
 
Na Tříkrálové sbírce se v těchto dnech podílela Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trutnov.  
 
 
6. leden  
 
Na Trutnovsku se nachází 41 kostelů a kaplí, které jsou polozřícené či poškozené. K poškozeným církevním památkám patří i bývalý farní 
kostel sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku (MFD, 06.01.2016).  
 
V oddělení pro děti Městské knihovny Trutnov se uskutečnilo setkání klubu Povídálci. Určeno bylo nejmenším čtenářům s doprovodem. 
Klub se schází pravidelně každý měsíc.  
 
Hokejisté Trutnova zahájili nový rok 2016 vítězstvím v Písku (internetový portál Trutnovinky, 06.01.2016, dále jen Trutn.).  
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7. leden 
 
V rámci postupných oprav drobných sakrálních památek v obcích integrovaných k Trutnovu, na něž se město dlouhodobě zaměřuje, byly 
zprovozněny do původního stavu obnovené varhany v nedávno opravené barokní kapli sv. Tekly v Babí u Trutnova.  
 
Muzeum Podkrkonoší nabídlo I. část přednášky PaedDr. Karla Řeháka nazvané Od Berlína a Hirošimy k naší současnosti. Navštívilo ji 
45 posluchačů.  
 
Kino Vesmír na tento den připravilo český dokumentární film Češi proti Čechům, věnovaný náročnějším divákům.  
 
Kroky mnohých zájemců o kulturu vedly do Národního domu na představení Divadla Járy Cimrmana nazvané České nebe. Zábavný pořad 
přilákal 382 zájemců.  
 
 
8. leden 
 
Trutnov je jedním z 5 okresů Královéhradeckého kraje. S rozlohou 1 147 km2 je zhruba o pětinu větší než ostatní 4 okresy. Katastrální 
území samotného města dokonce patří k největším v ČR. Zaujímá 13. místo (Krkonošský deník, 08.01.2016, dále jen KD).  
 
 
9. leden 
 
Ve 20:50 vyjela JSDH Trutnov HSM do ulice Přádelnická, Trutnov, Střední Předměstí, k nahlášenému zakouření v komíně. Na místě již 
zasahoval HZS PS Trutnov, proto z důvodu dostačující techniky a síly byla jednotka odvolána na základnu.  
 
Stále více občanů na Trutnovsku projevilo zájem pořídit si a legálně držet zbraň. Velký nárůst žadatelů zaznamenali i v samotném 
Trutnově. Počet žádostí o zbrojní průkazy vzrostl takovým způsobem, že případné žádosti dalších zájemců by bylo možné vyřídit až během 
letních prázdnin. 
 
Proběhl Den otevřených dveří na Střední zdravotnické škole Trutnov. Celkem přišlo 169 návštěvníků, z toho bylo 86 uchazečů o studium.  
 
Česká softballová asociace vyhlásila trenérku Mgr. Janu Klempířovou nejlepší trenérkou mládeže. V předchozím roce pomohla dovést 
týmy žákyň i kadetek ke třetím místům v extraligách, čímž potvrdila, že trutnovský klub dokáže konkurovat i klubům s daleko širší 
členskou základnou. Věnuje se též přípravě hráček do výběrových mezinárodních soutěží, v kterých působí i jako člen realizačního týmu.  
 
Tereza Klempířová byla zařazena do reprezentace kadetek ČR a do celostátního výběru 17letých. Nadějná nadhazovačka potvrdila formu 
z dřívějších let a zůstává součástí celostátních výběrů. Kromě zařazení do reprezentace kadetek si na evropském kole s republikovým 
výběrem hráček do 17 let vybojovala účast na prestižním americkém finále soutěže Little League. I přes krásné herní situace zde tým 
podlehl družstvům ze zemí, kde má softball větší tradici.  
 
 
10. leden 
 
Byl posledním dnem Tříkrálové sbírky, k níž se připojila také trutnovská římskokatolická farnost. Přispět bylo možné i formou 
dobrovolného vstupného při návštěvě „Koncertu pro Tříkrálovou sbírku 2016“ smíšeného pěveckého sboru Chorea Corcontica, který 
vystoupil v arciděkanském chrámu Narození Panny Marie v Trutnově. Hostem zde byl pěvecký sbor Gymnázia Trutnov – Colours of GTU.  
 
V průběhu koncertu se v kostelních tříkrálových pokladničkách sešlo 12.676,00 Kč. Vybráno bylo celkem 188.036,00 Kč. Z toho 
111.134,00 Kč přímo v Trutnově. Peníze byly uloženy na účet, kam bude Oblastní charita Trutnov směřovat i výtěžek další sbírky, aby bylo 
možné co nejdříve uskutečnit nákup nového devítimístného automobilu s plošinou pro dopravu hendikepovaných dětí do speciálních 
základních škol a dále pro výlety – respitní pobyty dětí z pěstounských rodin.  
 
V 16:00 proběhl v Koncertní síni Bohuslava Martinů v Trutnově koncert POST CONVIVIUM, Trutnovský advent 2015 (after party), jehož 
pořadatelem bylo občanské sdružení Regio musici. Vystoupili zde: Martin Kudrna (klavír, akordeon, varhany), Martin Matyska (klavír, 
cistr), Anežka Mišoňová (zpěv) a Vít Matyska (bicí). Na programu byly skladby Bacha, Dvořáka, Chopina, Ježka ad.  
 
Tento den byl založen samostatný sbor Apoštolské církve v Trutnově. 
 
 
11. leden 
 
UFFO nabídlo úspěšný program pro školy nazvaný Do třetice všeho…, na němž se sešlo 610 návštěvníků. 
 
V kině Vesmír proběhlo první setkání Akademie třetího věku v novém roce. Účastníci vyslechli přednášku Mgr. Jana Materny, Ph.D., Včela 
medonosná – hospodářské zvíře, nebo fenomenální tvor? 
 
 
12. leden 
 
Žadatelé byli přítomni otevírání obálek týkajících se prodeje nemovitých věcí, o němž Zastupitelstvo města Trutnova rozhodlo na svém 
zasedání dne 21.09.2015.  
 
V restauraci Junior se sešli členové Svazu tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace Trutnov. Na toto společné posezení byla 
naplánována přednáška o rozvoji města. Z důvodu časové zaneprázdněnosti přednášejícího, který byl nucen se před začátkem přednášky 
omluvit, byla požádána o přednášku nová kronikářka Mgr. Alena Křivská, která se setkání zúčastnila jako host.  
 
 
13. leden 
 
Ve výstavním prostoru Městského úřadu Trutnov se konala slavnostní vernisáž výstavy Kateřiny Pokorné nazvané Někdy jsou slova 
zbytečná, kterou uspořádala Galerie města Trutnova.  
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V malém sále na Nové radnici se poprvé v novém roce sešel Klub seniorů Trutnov, jehož předsedou zůstává i pro tento rok pan Miroslav 
Šafařík. Se svým pořadem „Nepál 2015 – jak se země zatřásla“ zde vystoupil fotograf a cestovatel Ctibor Košťál. Poté se návštěvníci 
seznámili s novou kronikářkou Mgr. Alenou Křivskou. Klub se schází pravidelně několikrát do měsíce a na každé setkání si zve zajímavé 
hosty.  
 
Ve fotogalerii Mates se konala vernisáž výstavy fotografií Jaroslava Kaválka nazvaná Fotografie pokaždé jinak.  
 
Tenistka Simona Křepinská vybojovala na turnaji ve Východočeském halovém oblastním přeboru mladších žákyň v Hradci Králové zlatou 
medaili, čímž se kvalifikovala na halové mistrovství ČR, které se uskuteční v únoru v areálu tenisového klubu pražské Sparty.  
 
 
14. leden 
 
Starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec obhájil na další dva roky post předsedy regionálního sdružení ODS.  
 
Proběhl zápis do 1. tříd na Základní škole speciální a praktické škole Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučené pracoviště Trutnov. 
 
Galerie Draka společně se spolkem Trutnov - město draka otevřela výstavu Rutkuv Tarot. Pod názvem se skrývá série 78 obrazů – linorytů 
vytvořených v letech 2012-2015. 
 
V Muzeu Podkrkonoší v Trutnově se za přítomnosti 125 posluchačů uskutečnila mimořádně úspěšná přednáška historika Mgr. Tomáše 
Buky s názvem Osídlování Trutnovska po květnu 1945. V podobných zajímavých přednáškách, besedách, prezentacích nových 
vlastivědných publikací a jiných akcích konajících se ve zdejším přednáškovém sále každý čtvrtek, pokud není v tento den vernisáž nově 
otevřené výstavy, bude MPT opět pokračovat po celý rok.  
 
Tento den byl svátkem pro všechny příznivce kontroverzní prvorepublikové herecké hvězdy Lídy Baarové. Svůj filmový dokument 
s názvem Zkáza krásou v kině představila známá česká dokumentaristka Helena Třeštíková.  
 
 
15. leden 
 
Byl prvním termínem pro podání žádostí o dotace na kulturu, sport i ostatní z rozpočtu města. 
 
Na České lesnické akademii Trutnov proběhl Den otevřených dveří. Počet návštěvníků či případných uchazečů o studium však nebyl ani 
přes opakovaný dotaz vedením školy sdělen.  
 
Základní umělecká škola Trutnov pozvala všechny zájemce do Koncertní síně Bohuslava Martinů na koncert Jana Vídeňského nazvaný 
Jazzový a meditativní klavír. Na své představení pozval umělec návštěvníky těmito slovy: „Můj třetí koncert Jazzový a meditativní klavír se 
tentokrát koná na začátku roku 2016. Chtěl bych těm, kteří přijdou, nabídnout k poslechu hudbu, která není připravená, ale vzniká přímo 
na pódiu koncertního sálu. Jaká bude, záleží na mnoha okolnostech. Především na tom, v jakém rozpoložení budu v danou chvíli já sám 
a jaké prostředí se během koncertu vytvoří. Inspirace je velmi jemná a tenká nitka, která se snadno a rychle přetrhne, ale špatně se znovu 
navazuje. 
V Koncertní síni Bohuslava Martinů je velmi dobrý klavír, který je velkou výzvou a inspirací. Doufám, že i tentokrát mě bude mít alespoň 
trochu rád. Během koncertu bych vám také chtěl představit hudební nástroj, který je v hudebním instrumentáři krátkou dobu, ale nabízí 
spoustu možností využití.“ 
 
Vstup do nového roku se basketbalistkám Kary Trutnov nepovedl. Podlehly Valosunu Brno 66:77.  
 
 
15.-16. leden 
 
Na ZŠ Trutnov, V Domcích, a ZŠ kpt. Jaroše Trutnov se konal zápis do prvních tříd. Do ZŠ v Domcích se dostavilo se svými rodiči 67 dětí, 
zapsáno jich bylo 56. Na ZŠ kpt. Jaroše přišlo celkem 77 dětí, zapsáno jich bylo 65.  
 
 
17. leden 
 
100. narozeniny oslavila paní Marie Vápeníková, jedna z nejstarších obyvatelek Trutnova. 
 
V rámci Rodinných UFFOkousků byl nabídnut velmi úspěšný pořad nazvaný Všechno lítá, co peří má s návštěvností 253 diváků.  
 
Závodnice trutnovského Olfin Car Ski teamu a běžkyně na lyžích Tereza Beranová se v závodě starších dorostenek v Novém Městě na 
Moravě stala mistryní České republiky v běhu na lyžích volnou technikou.  
 
 
18. leden 
 
Opoziční zastupitelé Trutnova podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nelíbí se jim, že město údajně odpustilo developerovi 
stovky tisíc korun za „stavbu“ neexistující silnice. Radnice prý zaplatila jen to, na čem se s investorem domluvila. Více MFD, 18.01.2016.  
 
V Kontaktním centru RIAPS se uskutečnilo 2. setkání anonymní skupiny pro rodiče, jejichž děti jsou ohroženy užíváním návykových látek. 
 
 
19. leden 
 
V rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 uspořádala MŠ Trutnov na 
pracovišti Horská první ze dvou seminářů pro logopedické preventisty.  
 
UFFO pozvalo diváky na loutkoherecké představení pražského Divadla VOSTO5 nazvané Slzy ošlehaných mužů, jímž po 104 letech znovu 
připomnělo dosud neobjasněný tragický příběh Bohumila Hanče a Václava Vrbaty. Představení navštívilo 233 diváků. Život těchto 
známých průkopníků lyžování a jejich zásluhy vzpomnělo již v roce 2012 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově při prosincové výstavě nazvané 
Ať to sviští.  
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20. leden 
 
Ulice v trutnovské městské části Kryblice jsou plné aut, chybí parkovací místa, na výstavbu garážového domu se zatím nenašel investor. 
Město si tuto neutěšenou situaci plně uvědomuje a podle jeho starosty Mgr. Ivana Adamce by mělo brzy dojít ke změně. Dopravní fakulta 
Jana Pernera v Pardubicích, na níž se město v této záležitosti obrátilo, poskytla komplexní odborné posouzení i s návrhem efektivního 
řešení, jehož cílem je dosáhnout maximálního komfortu a bezpečnosti všech, kteří se v lokalitě pohybují.  
 
První krok ke zlepšení byl již učiněn. Na základě připomínek občanů byl umožněn výjezd z parkoviště U Nemocnice zpět do ulice 
M. Gorkého. Další kroky budou záviset na městském rozpočtu. Ten bude Zastupitelstvo města Trutnova projednávat na svém jednání 
29.02.2016 (KD, 20.01.2016). 
 
 
21. leden  
 
První ze čtyř výstav naplánovaných na tento rok otevřela Galerie Dračí ulička na Gymnáziu Trutnov. Pod názvem Má to cenu dělat svět 
hezčí se skrývá 60 pozoruhodných ilustrací výtvarníka Vojtěcha Jurika, které připomínají osobnosti světového významu. 60 hlemýžďů 
nese na své ulitě či dokonce místo ní typickou věc či atribut, jímž se tato osobnost proslavila a s nímž je již trvale spojena. Např. Kryštofa 
Kolumba připomíná loď, císaře a krále Karla IV. jím založený hrad Karlštejn. Tento karikaturistický projekt Šneci vznikl v roce 2010 pro 
setkání světových tvůrců kresleného humoru v Písku. Od té doby viděli šneky návštěvníci několika výstav u nás i v zahraničí. 
 
V oddělení pro děti Městské knihovny Trutnov se poprvé v tomto roce sešel klub Dráček. Tentokrát to bylo jen pro odvážné, neboť bylo 
možné potkat spoustu duchů a strašidel, zlých skřítků i nebezpečných přízraků. Stejně jako Povídálci bude se letos i tento klub scházet 
pravidelně každý měsíc.  
 
Pod názvem Výtvarníci Trutnovska (III. část) proběhla v Muzeu Podkrkonoší přednáška Rolanda Günthera, v níž se věnoval již zemřelým 
známým výtvarníkům druhé poloviny 20. století. Přednášku vyslechlo 69 návštěvníků.  
 
Šest minut po půlnoci vyjížděla CAS k požáru dřevníku v Trutnově-Kryblici, Kacíř 471. Při příjezdu zde už zasahoval HZS PS Trutnov. Bylo 
nutné rozebrat konstrukci a obsah dřevníku a dohasit ohniska požáru.  
 
Ve věku 81 let zemřel Jiří Hradecký, významná osobnost dlouhodobě spojená s trutnovským hokejem, zakladatel trutnovské Školy 
bruslení a organizátor I. ročníku cyklistického závodu Velká cena Krkonoš. 
 
 
21.-22. leden  
 
Zápis budoucích prvňáčků proběhl na ZŠ Komenského, Trutnov, ZŠ R. Frimla, Trutnov, ZŠ Mládežnická, Trutnov, ZŠ Náchodská, Trutnov 
III a ZŠ Voletiny, Trutnov III. Na ZŠ Komenského bylo zapsáno 82 z 91 dětí, na ZŠ R. Frimla 60 z 65 dětí, na ZŠ Mládežnická 57 ze 70 dětí, 
na ZŠ Náchodská 32 z 37 dětí a na ZŠ Voletiny 7 dětí z 10 příchozích.  
 
 
22. leden 
 
Konala se první schůze Mykologického kroužku Trutnov v novém roce věnovaná hodnocení uplynulého roku 2015 a plánování činnosti na 
rok 2016. Schůze kroužku budou probíhat každý měsíc.  
 
Kino potěšilo v odpoledním představení malé i velké veselým animovaným rodinným filmem o statečném kohoutovi nazvaným Kyky Ryky 
a pár vajec. Zhlédnout jej mohli zájemci ještě odpoledne v sobotu 23.01. a v neděli 24.01. 
 
Večer se pak promítal dlouho očekávaný, 15 let připravovaný film Filipa Renče, české biografické romantické drama Lída Baarová.  
 
 
23. leden 
 
Tento den přinesly Trutnovinky smutnou zprávu. Budovy bývalého podniku Texlen v Horské ulici čp. 52 naproti Autostylu budou 
zbourány. Podle Jiřího Karáska, předsedy představenstva a majitele budov i pozemku firmy Textil Invest Group, není současný stav areálu 
vhodný k rozvoji. 
 
Ve společenském centru UFFO se konal firemní ples ABB, s.r.o. Večerem hudebně provázely kapely PIRATE SWING Band, moderátorkou 
byla Romana Pacáková. Klasické, latinsko-americké i disco taneční formace předvedla skupina TAK Dance KROK. 
 
 
24. leden 
 
V rámci Rodinných UFFOkousků se s představením pro diváky od 12 let nazvaným Gagarin představilo Divadlo Športniki. Představení 
navštívilo 24 diváků.  
 
 
25. leden 
 
Byl dnem otevřených dveří na Obchodní akademii Trutnov. V jeho rámci pozvala škola žáky 6.-9. tříd ZŠ i mladší na talentovou soutěž 
v psaní na klávesnici. Zájem byl velký. Celkem se zúčastnilo 41 soutěžících ze čtyř základních škol a Gymnázia Vrchlabí. Za 30 minut 
napsala v programu ZAV nejvíce cvičení Barbora Středová (104 cv.), druhá skončila její sestra Kateřina Středová (76 cv.) a třetí místo 
obsadila Natálie Farská (73 cv.). Všechny z Gymnázia Vrchlabí. První tři soutěžící získali věcné odměny a zdarma program ZAV na výuku 
psaní na klávesnici v hodnotě 600,00 Kč. 
 
V rámci Akademie třetího věku, pod jejímž názvem se skrývají odpolední přednášky na různá témata konající se každých 14 dní, byly 
tentokrát představeny státy Laos a Kambodža.  
 
Ve sportovní hale ZŠ Komenského, Trutnov proběhly finálové boje 8 nejlepších týmů 13. ročníku turnaje v sálové kopané o Pohár ředitele 
školy, který uspořádala Střední průmyslová škola Trutnov. Pohár od ředitele školy Vladislava Sauera převzala vítězná třída 2. IT, obor 
Informační technologie a management.  
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Třída Tygříků MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Žižkova, navštívila edukační program nazvaný Zima v Trutnově a my děti, který pro MŠ 
připravilo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. 
 
 
26. leden 
 
V roce 2015 se trutnovská radnice rozhodla prozkoumat, zda se svými občany i turisty komunikuje hospodárně a podle všech regulí. Do 
konce roku tak vznikly tři nestranné odborné posudky zaměřené na zhodnocení postupu města při nákupu služeb od externí agentury, 
jejich účelnost a porovnání s komunikací v podobných městech, jako je Trutnov. Výsledky posudků podle starosty města Mgr. Ivana 
Adamce potvrdily, že kroky radnice byly správné a z ekonomického hlediska účelné. Poukázaly však na nedostatek v podobě chybějící 
strategie, jak se chce město dlouhodobě profilovat, a to jak směrem ke svým občanům, tak i potenciálním investorům, kteří by ve městě 
mohli vytvořit nové pracovní příležitosti (ZTMMT). 
 
V MŠ a ZŠ a Praktické škole Trutnov-Horní Staré Město proběhl projektový den na téma U lékaře. 
 
V Galerii UFFO proběhla vernisáž obrazů mezinárodního malířského sympozia Multipoint, které se koná každý rok v červnu, od roku 
2009 v ateliérech ARS STUDIO v Nitře. Během deseti dní zpracovávají umělci konkrétní zadání. Každý ročník je výjimečný výběrem 
autorů i vzniklých děl. Kromě zahraničních hostů jsou zastoupeni malíři ze Slovenska a z Čech. Do této chvíle se zúčastnilo 68 umělců 
z 30 zemí. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Státního fondu kultury ČR. 
 
 
27. leden 
 
Staré přísloví tvrdí, že řemeslo má zlaté dno. V současné době však aby dobré řemeslníky s lucernou hledal. Pohovořit si o tomto problému 
se rozhodli u kulatého stolu na SOŠ a SOU Volanovská, Trutnov. Kromě vedení této školy a 12 výchovných poradců ze ZŠ trutnovského 
regionu přijali pozvání i četní významní hosté a zástupci zaměstnavatelů. Jednání se zúčastnila radní Královéhradeckého kraje pro oblast 
školství Mgr. Táňa Šormová, ředitel kontaktního pracoviště Trutnov Úřadu práce ČR Mgr. Václav Staněk nebo ředitelka jednatelství 
Trutnov Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Ing. Jolana Vašáková. Ze zástupců zaměstnavatelů byl přítomen ředitel 
Hotelu Horizont Ing. Karel Rada, ředitelka Strojtexu, a.s., Dvůr Králové nad Labem Mgr. Šárka Kolbová, asistent jednatele firmy Kasper 
KOVO, s.r.o., Trutnov Ing. Pavel Waněk a jednatel firmy Infrastav Trutnov Robert Franěk.  
 
V duchu národní české opery proběhlo v Národním domě v Trutnově již 21. celoškolní setkání všech žáků Vyšší odborné školy 
zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov spojené s volbou Miss SZŠ.  
 
Pod názvem Pohádky pro kočku zařadilo tento den kino tradiční, každý měsíc nabízené pásmo veselých tematicky zaměřených 
animovaných filmů určené žákům I. stupně ZŠ, nejmenším divákům z MŠ a maminkám s malými dětmi. Jde vesměs o starší produkci ze 
zlatého fondu Krátkého filmu Praha, s.r.o., které jsou tím nejkvalitnějším, co může kino nejmladším divákům nabídnout. Jsou přiměřené 
jejich věku, napomáhají rozlišovat dobro a zlo, vzbuzují lásku k lidem, zvířátkům i obyčejným věcem nepostradatelným pro život. 
 
Galerie Domu tisku Trutnov otevřela za účasti autora výstavu fotografií královéhradeckého fotografa aktů Jarka Plesara s názvem Jarek 
Plesar 4/4. Tento autor se jako jeden z mála u nás zabývá kolorovanou fotografií.  
 
Náročný zásah hasičů probíhající v dýchací technice proběhl při hašení požáru autobusu mezi Kalnou Vodou a Mladými Buky. K události 
současně přijel SDH Mladé Buky a HZS Trutnov. K hašení byly nasazeny čtyři vysokotlaké proudy. Zhruba po 15 minutách byl požár pod 
kontrolou. Poté bylo nutné dohasit ohnisko v motorové části autobusu, zajistit plynové nádrže a sorbentem se zachycovaly kapaliny, které 
vytékaly z autobusu. 
 
 
28. leden 
 
UFFO zvalo na původní komorní muzikál pražského Divadla Ungelt s názvem Touha jménem Einodis, inspirovaný životními osudy 
Sidonie Nádherné, kde se v hlavních rolích představily oblíbené zpěvačky, legendární Marta Kubišová a v současnosti velmi populární 
Aneta Langerová. Představení zhlédlo 372 diváků.  
 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově nabídlo komponovaný pořad s názvem Sláva a prokletí Lídy Baarové, v němž již podruhé přivítalo 
oblíbeného reportéra, spisovatele a dokumentaristu Stanislava Motla. Šlo o nejúspěšnější čtvrteční muzejní program během měsíce ledna. 
Přišlo 163 návštěvníků.  
 
 
29. leden 
 
Deník Trutnovsko 5 plus 2 představil Helenu Humňalovou z Trutnova, vědeckou pracovnici Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze a cestovatelku, která často jezdí do zemí třetího světa.  
 
 
30. leden 
 
V rubrice Východopedie, encyklopedie zajímavostí východních Čech, byla Krkonošským deníkem z tohoto dne představena dvě jména 
spjatá s Trutnovem. Spolumajitel a výkonný ředitel trutnovské architektonické a projektové kanceláře ATIP Ing. arch. Martin Vokatý 
a historik prof. PhDr. Vladimír Wolf.  
 
Pod záštitou starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce začal v Klubu Kabinet 18. ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazzinec 
2016. První z celkového počtu 12 večerů letošního ročníku pořádaných na čtyřech různých místech zahájila svým koncertem nu-jazzová 
kapela HoTS Quintet. Tuto věhlasnou kulturní akci, kterou se Trutnov představil také jako jedno z královských věnných měst, podpořilo 
kromě města Trutnova také Ministerstvo kultury a Královéhradecký kraj.  
 
V UFFU v Trutnově se konala významná společenská akce, 6. reprezentační ples města Trutnova. Zahájen byl vystoupením trutnovských 
mažoretek Nemesis, které v roce 2015 získaly významná ocenění na Mistrovství Evropy. K tanci a poslechu hrál střídavě JH Big Band 
Hradec Králové a DJ Josef Rumler se svými hudebními oldies vstupy ze 70. až 90. let 20. století. Jako host vystoupil s JH Big Band 
současný populární zpěvák Ondřej Ruml.  
 
V bohatém programu bylo také akrobatické a gymnastické vystoupení v kovovém kruhu otáčejícím se na zemi, účastníka Cirk-UFFu 2015 
Ethana Lawa a jeho CYR WHEEL. Plesem provázel známý moderátor Aleš Cibulka. Této kulturní akce se zúčastnilo 308 lidí.  
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Generálním partnerem plesu byla KARA Trutnov, a.s. Hlavními partnery Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Kooperativa pojišťovna, 
a.s., a Vienna Insurance Group. Dalšími partnery plesu pak byly firmy Veterinář, s.r.o., POPAS CZ, s.r.o., Continental Automotive Czech 
Republic, s.r.o., TRANSPORT Trutnov, s.r.o., BOS auto, s.r.o., a Technické služby Trutnov, s.r.o. (Reportáže na měsíc leden 2016). 
 
V Národním domě v Trutnově se uskutečnil jubilejní 20. ročník plesu Lidí dobré vůle pořádaný Římskokatolickou farností arciděkanství 
Trutnov. Již tradičně se zde sešli nejen trutnovští farníci, kteří stejně jako v minulých letech zajistili veškerou organizaci včetně 
občerstvení, ale také zájemci odjinud, z jiných měst v okolí. Protože je ples otevřený opravdu všem, mezi stálými návštěvníky ani letos 
nechyběli jeho pravidelní účastníci, kteří se k církvi nehlásí. O hudbu se postarala hudební skupina Relax Band z Hronova a zpestřením 
letošního večera bylo promítnutí sestřihu fotografií a videí z minulých ročníků. Tradiční půlnoční překvapení, tentokrát hudební, zajistila 
mladá generace dětí farníků. Celkem se plesu zúčastnilo 130 lidí. 
 
V Hotelu Patria v Trutnově se uskutečnil svatební veletrh. K vidění byla např. přehlídka svatebních šatů, šperků, svatebních darů nebo 
svatebních oznámení, k ochutnání pak svatební koláčky či dorty.  
 
Mateřské centrum Karolínka pozvalo rodiče s dětmi k šití panenek z ovčí vlny.  
 
Neuvěřitelný úspěch slavila 20členná výprava mladých atletů Lokomotivy Trutnov, která na krajském přeboru v Jablonci nad Nisou 
vybojovala 17 medailí. Z toho 9 zlatých, 6 stříbrných a 2 bronzové. Více měsíčník Radniční listy 24.02.2016, dále jen RL.  
 
 
31. leden 
 
Na Staré radnici přijali gratulaci od města ke své diamantové svatbě manželé Oldřiška a Václav Šramarovi. Manželství uzavřeli 
21. ledna 1956. Do roku 2013 žili v bytě v Palackého ulici, poté se přestěhovali do Domu s pečovatelskou službou.  
 
Tento den byl posledním, kdy občané Trutnova mohli donést na podatelnu MěÚ Trutnov písemné návrhy na udělení Kulturní ceny města 
a Sportovních cen města za uplynulý rok 2015. 
 
 
Co důležitého a zajímavého ještě leden přinesl? 
 
Naděje na klid a větší bezpečí na pracovišti svitla lékařům, sestrám a dalšímu zdravotnickému personálu v Oblastní nemocnici v Trutnově 
velmi často vystaveným stále se zvyšující agresivitě opilých, pod vlivem omamných látek se nacházejících neukázněných pacientů. 
Nemocnice začala se zaváděním náramků. Stisknutím jejich tlačítka dává jeho majitel zprávu o svém ohrožení nepřetržité službě na 
vrátnici, která je schopna rozlišit službu konající osobu a pracoviště a dotyčnému přivolat účinnou pomoc (KD, 28.01.2016). 
 
Snahou města Trutnova i dopravní společnosti OSNADO, která provozuje městskou a příměstskou dopravu, je poskytovat služby na 
evropské úrovni. Proto byly dosavadní autobusy městské dopravy postupně vyměňovány za bezbariérové, které dovolují cestovat bez 
výjimky všem. Seniorům, maminkám s kočárky i imobilním občanům upoutaným na invalidní vozíky.  
 
Obchodní divize ABB, s.r.o., již tradičně uspořádala pro své zákazníky společenskou akci, tentokrát s návštěvou nového muzea voskových 
figurín v Praze — Musée Grévin. Zúčastnilo se jí více než 150 osob. 
Také v tomto roce pokračovala činnost Společnosti česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z.s., založené v roce 1992. Jejími 
členy byli jak občané německé, tak i české národnosti. Činnost této organizace byla zaměřena na navazování dobrých vztahů mezi občany 
ČR, Spolkové republiky Německo a občany dalších evropských států. K její činnosti patřilo např. organizování přednášek o dění na 
Trutnovsku a o významných osobnostech žijících zde před 2. světovou válkou, zapojování se do společenského dění ve městě, spolupráce 
se školami na Trutnovsku, půjčování německých knih a časopisů aj.  
 
Již od počátku tohoto roku se organizace věnovala přípravě Česko-německých dnů, společně s německými partnerskými městy Lohfelden 
a Würzburg, které v příštím roce 2017 vyvrcholí u příležitosti 25 let svého založení a 10 let trvajícího partnerství s německým městem 
Würzburg.  
 
Na začátku měsíce ledna přijaly děti MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Benešova, do „pěstounské péče“ malou ježčí samičku Růženku. 
Zimu v přírodě by nepřežila, protože byla příliš malá. MŠ si ji přivezla ze záchranné stanice Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, 
s níž spolupracuje. Malá ježčice byla umístěna v ohrádce, kterou děti pravidelně čistily, měnily jí každý den vodu a mohly ji kdykoliv 
pozorovat. Živena byla krmivem pro kočky, které pro ni se souhlasem rodičů přinášely z domova. Každý měsíc byla vážena, aby se zjistilo, 
zda dobře prospívá. Každý měsíc také přijel Ing. Bílek Růženku zkontrolovat a očkovat proti parazitům. Její vypuštění do volné přírody si 
děti naplánovaly na konec dubna v rámci Dne země.  
 
Celý týden v tomto měsíci žily děti z MŠ speciální, pracoviště Trutnov, Na Struze 124, „Ledovým královstvím.“ Novou disneyovku si 
zamilovaly. Celý týden radostně plnily úkoly s nebojácnou Annou, zakletou Elsou, drsným horalem Kristoffem a legračním sněhulákem 
Olafem. Vyvrcholením byl pak karnevalový rej s tancem a zpěvem, jak se na řádný karneval sluší a patří.  
 
Na základních školách byl leden tradičně měsícem zápisů. V Trutnově proběhly na všech 8 ZŠ a týkaly se dětí narozených od 01.09.2009 
do 31.08.2010 a dětí, které měly loni z nejrůznějších důvodů školní docházku odloženou. 
 
Na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov proběhla akce „Recyklohraní“. Šlo o školní recyklační program 
pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se 
zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V rámci soutěže recyklohraní plnili žáci úkol „A přece se točí“, při němž si 
zkusili vyrobit jednoduchý elektromotor. Při jeho plnění využili své znalosti z fyziky. K dispozici měli polystyrenovou desku, sponky ze 
sešívačky, smaltovaný drát, měděný drát, magnet na tabuli a baterku.  
 
V kultuře bylo možné nazvat měsíc leden měsícem Lídy Baarové. 
 
Do kina přišel dokument Heleny Třeštíkové nazvaný Zkáza krásou a 15 let připravovaný a veřejností dlouho očekávaný film režiséra Filipa 
Renče, české biografické romantické drama Lída Baarová. Zatímco jednorázově zařazený dokument zhlédlo pouze 57 diváků, třídenní 
promítání Renčova filmu jich do kina přilákalo 633 a tento film se stal nejnavštěvovanějším filmem měsíce ledna. Druhým 
nejnavštěvovanějším filmem se stal Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda, který vidělo 346 diváků. Třetím filmem, o který byl zájem, byl 
titul Osm hrozných, který do kina přivedl 225 diváků. V lednu navštívilo kino celkem 2 179 diváků, tržba činila 237.231,00 Kč. 
 
Pozoruhodný rozhovor v tomto měsíci přinesl kulturně-společenský magazín Trutnovinky. Poskytla mu jej trutnovská rodačka Eva Skiera 
(1983), rozená Čapková, žijící s rodinou v Drážďanech. Podnětem k rozhovoru se stal v prestižním drážďanském časopise Augusto 
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Dresden Magazin für Lebensart (Augusto pro radost a životní styl) otištěný článek s názvem Mein Espresso muss nicht nach Sauerkirche 
schmecken (Moje espresso nemusí chutnat po višních), pojednávající o její nezvyklé, v současnosti však velmi ceněné umělecké tvorbě. 
Uměním, jež tuto výtvarnici proslavilo, je výroba šperků z kávových zrn.  
 
Dalším, kdo poskytl Trutnovinkám rozhovor, byl Miloslav Chlápek, trutnovský rodák, potápěč a hydrolog, a zástupce ředitele Muzea 
Podkrkonoší v Trutnově Ondřej Vašata, který pohovořil o tom, jak ovlivnily vzhled města četné požáry.  
 
Jako pocta odcházejícímu kronikáři Antonínu Justovi zde vyšel článek s názvem Ze vzpomínek legendárního kronikáře. Kronikář sám 
pokračoval v Radničních listech v rubrice Pohledy do minulosti s publikováním textů ze své plánované nové knihy Trutnov v 19. století.  
 
S nadcházejícím 40. výročím úmrtí trutnovského gymnazijního profesora Jaroslava Procházky se v tomto měsíčníku objevil i článek prof. 
PhDr. Vladimíra Wolfa nazvaný Jaroslav Procházka se zasloužil o Trutnov.  
 
Sport byl zastoupen rozhovorem s Terezou Karlecovou, studentkou prvního ročníku trutnovského gymnázia a hráčkou HC Krkonoše 
v první lize mladšího dorostu a české reprezentantky v kategorii U 18.  
 
Měsíc leden byl měsícem kurzů lyžování a bruslení pro děti z MŠ. V Černém Dole se uskutečnil kurz lyžování pro děti z MŠ, pracoviště 
Novodvorská, pracoviště Komenského, pracoviště V Domcích a pracoviště Tkalcovská. Své bruslařské dovednosti si na zimním stadionu 
vyzkoušely děti z MŠ, pracoviště Benešova, pracoviště Gorkého nebo pracoviště Náchodská.  
 
Ve své činnosti bude i letos pokračovat Sportovní klub Horní Staré Město. Nyní sdružuje tři oddíly. Nohejbal, který má 24 členů a hraje 
oblastní přebor, Sport pro všechny čítající 52 členů a oddíl softballu s 87 členy. Softballový oddíl jako jediný vychovává mládež. V současné 
době má družstvo žákyň do 13 let, družstvo kadetek do 16 let a družstvo žen. Úzce spolupracuje s KZČ Eldorádo při ZŠ Mládežnická. Pro 
trénink využívá hřiště v Horním Starém Městě. Jako trenéři v oddíle softballu působí Mgr. Jana Klempířová, Šárka Horná, Michal Binek, 
Milan Berky, Martin Vachek a Petr Borovec.  
 
Také v tomto roce bude fungovat útulek pro opuštěné a zatoulané psy v ulici Vrbová 459, Trutnov-Poříčí.  
 
 
Matriční události 
 
V trutnovské porodnici se v lednu narodilo celkem 66 dětí, 38 chlapců a 28 dívek. Z toho bylo 18 občánků města Trutnova, 9 chlapců 
a stejný počet dívek.  
 
Na Městském úřadu Trutnov byla uzavřena 3 manželství.  
 
Ve správním obvodu matričního úřadu Trutnov zemřelo celkem 48 občanů, z toho bylo 23 mužů a 25 žen. Z celkového počtu zemřelých 
bylo 21 občanů města Trutnova, 9 mužů a 12 žen.  
S gratulací, kytičkou a malým dárkem u příležitosti významného životního jubilea navštívily členky komise pro občanské záležitosti celkem 
33 spoluobčanů. Z toho bylo 5 jubilantů v Domově pro seniory Trutnov, středisko Rudolfa Frimla, a jedna jubilantka ve středisku 
Dělnická.  
 
 
Nezaměstnanost v lednu  
 
Podle statistického přehledu za měsíc leden 2016 vydaného Úřadem práce Trutnov bylo na okrese Trutnov k 31.01. evidováno 
4 706 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, z toho 4 570 dosažitelných. Z toho bylo 2 282 žen, z nich dosažitelných bylo 2 208. 
Absolventů a mladistvých bylo celkem 225, dosažitelných bylo 224. Z toho bylo 179 absolventů, z nichž bylo 46 do 18 let. Osob se 
zdravotním postižením bylo celkem 609. Podíl nezaměstnaných činil 5,8 %. 
 
 
 
ÚNOR 
 
1. únor 
 
Tento den si Trutnov připomněl 40. výročí úmrtí významné osobnosti, profesora Jaroslava Procházky (27.01.1889−01.02.1976). I přes 
nepřízeň počasí (bylo velmi chladno a chvílemi dokonce i pršelo) se u jeho hrobu na trutnovském hřbitově konalo malé pietní setkání 
uspořádané Muzeem Podkrkonoší v Trutnově, jehož se zúčastnil starosta města Mgr. Ivan Adamec a další osobnosti města. Zásluhy 
profesora Procházky, osobnosti, která patřila k výrazným postavám zdejší české menšiny, připomněl ve svém projevu ředitel MPT 
PhDr. Vlastimil Málek. Zapomenuta by podle něho neměla být např. Procházkova práce v redakci českých Trutnovských novin či 
organizace tryzny za zemřelého prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka v roce 1937.  
 
Připomenuto bylo kromě jiného i jeho působení na zdejším gymnáziu, kde v meziválečném období krátce patřil mezi jeho žáky pozdější 
známý herec Václav Lohniský a v poválečném období také proslulý Petr Haničinec. Historiky je však nejvíce ceněn jeho přínos při tvorbě 
nového českého místního názvosloví Trutnovska a Krkonoš po roce 1945. Profesora Procházku připomíná u hlavního vchodu zdejšího 
gymnázia jeho busta od akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře a jeho jméno nese ulice u gymnázia, spojující Jiráskovo náměstí 
s Novodvorskou ulicí. 
 
Na profesora Procházku zavzpomínali i další účastníci setkání, prof. PhDr. Vladimír Wolf nebo bývalý kronikář Trutnova Antonín Just. 
Přítomna byla také kronikářka Mgr. Alena Křivská.  
 
Dopoledne přivítal na Městském úřadě Trutnov starosta Mgr. Ivan Adamec delegaci z polského města Kamienna Góra. Toto setkání bylo 
součástí celodenního programu polské návštěvy s cílem podpořit spolupráci Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Trutnov, s úřadem 
práce, kontaktní pracoviště v Kamiennej Górze. Představitelé těchto měst se zabývali možnostmi spolupráce, diskutovali 
o nezaměstnanosti ve svých regionech, dalším tématem hovoru byla i plánovaná stavba dálnice z Hradce Králové do Polska a její vliv na 
život v regionech. 
 
Kromě starostů obou zmíněných měst (Ivana Adamce a Krzysztofa Swiatka) se jednání zúčastnili také ředitelé kontaktních pracovišť úřadů 
práce v obou zemích a také zástupci Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.  
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Ve 13:00 starosta města Trutnova poblahopřál a předal dárky prvnímu občánkovi města roku 2016 Anně Vojtíškové narozené 02.01.2016 
v trutnovské porodnici. Pamětní list, květiny a finanční dar v hodnotě 10.000,00 Kč převzali od Mgr. Ivana Adamce rodiče děvčátka, 
Nataša Struková a Petr Vojtíšek.  
 
V rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 (dotační program MŠMT) 
uspořádala MŠ Trutnov, pracoviště Horská, 2. seminář pro logopedické preventisty.  
 
 
2. únor 
 
V Městské knihovně Trutnov se uskutečnil klub Povídálci, kde se v doprovodu svých rodičů sešli nejmenší návštěvníci knihovny.  
 
 
3. únor 
 
Náročnou práci kriminalistů vyšetřujících nejtěžší zločiny si mohlo vyzkoušet 25 účastníků kurzu Střediska volného času, Trutnov, 
studentů od 15 do 19 let. Od policie dostali za úkol vyšetřit nález „mrtvoly“ mladého muže a vypátrat a následně vyslechnout osobu, která 
„mrtvolu“ nalezla a měla mít informace o předchozím dění na místě zločinu.  
 
Oddělení předškolních dětí MŠ, pracoviště Žižkova, se vypravilo na návštěvu prvních tříd v ZŠ Komenského. 
 
S projektem „Zdravý úsměv“ zavítali žáci Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov do MŠ Trutnov, 
pracoviště Novodvorská. Zde zúročili vše, čemu se naučili.  
Cílem bylo naučit děti správným návykům dentální hygieny. Hravou formou se děti ve čtyřech až šesti lekcích seznámily s vhodnými 
pomůckami pro ústní hygienu, se zdravou výživou i vznikem zubního kazu. Součástí každé lekce byl i nácvik správného čištění mléčných 
zoubků. S motivací pomáhal plyšový pejsek Maxík a víly zubničky.  
 
Galerie města Trutnova slavnostně zahájila unikátní výstavu Digital Exchange. Digitální tisk jako nové médium ve světě sochařství. 
Výstava představila nový technologický fenomén současnosti digitální tisk 3D v souvislostech, ve kterých proniká do světa umění, a to 
názorně prostřednictvím neobvyklého projektu, který vznikl za spolupráce ateliéru Sochařství I. Fakulty výtvarných umění VUT v Brně 
a School of Visual Arts v New Yorku.  
Trutnovská výstava, která je volnou reprízou expozic z New Yorku, Brna a Topičova salonu v Praze, ukáže studentské práce brněnských 
a newyorských studentů a také pedagogů Tomáše Medka a Michala Gabriela. Vystaveny budou také rozměrnější sochařské práce, při 
jejichž vzniku se nejnovější technologie uplatnily jen v některé z fází a jinak byly tvořeny pomocí tradičních sochařských postupů.  
 
 
4. únor 
 
Město Trutnov se rozhodlo rozšířit poskytované služby a zefektivnit činnost stacionáře. Z tzv. dětského stacionáře na Kryblici by mělo 
vzniknout pracoviště MŠ Trutnov – Kryblická, kam by se současně přestěhovalo dosavadní pracoviště MŠ Náchodská. Poskytované služby 
dětského stacionáře by měly být zachovány. Uvolněné prostory MŠ Náchodská by měly posloužit k rozšíření služeb Stacionáře pro 
zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov. Vzniknout by mělo denní centrum pro seniory a klientela by se měla rozšířit i o klienty 
s těžkým mentálním postižením. 
 
Žáci SOŠ a SOU Trutnov se zúčastnili soutěže „Cukrářské slavnosti 2016“, která se konala v Integrované střední škole v Mladé Boleslavi. 
Soutěžilo se v kategoriích Pekař, Cukrář a Barman. Výsledky byly více než potěšitelné. V kategorii Pekař získala 1. místo Nikola Tlapáková 
s výrobkem „Chléb s růží“ a 2. místo Jaroslav Kostolány s výrobkem „Chléb želva“. Soutěžící v kategoriích Cukrář obsadili skvělé bronzové 
pásmo.  
 
Konal se zápis v Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole, Trutnov v Horním Starém Městě. 
 
Uskutečnila se výroční schůze Klubu důchodců Trutnov, na níž byl zvolen nový předseda Jaroslav Dušek a výbor byl rozšířen o dva nové 

členy.  

UFFO nabídlo představení s názvem Padesátka, které zhlédlo 388 diváků.  

V Mateřském centru KAROlínka proběhlo keramické tvoření pro rodiče s dětmi.  
 
Přednáškový sál Muzea Podkrkonoší v Trutnově se opět naplnil do posledního místa. Na přednášce nazvané „My, Karel IV., z boží milosti 
císař a král“, uspořádané k 700. výročí narození nejvýznamnějšího českého krále Karla IV., se představila badatelka a nová kronikářka 
města Trutnova Mgr. Alena Křivská. Při přednášce byly prezentovány také nejvýznamnější historické prameny zmiňující nejslavnějšího 
trutnovského rodáka 14. století, Konráda z Trutnova. Přednášku navštívilo 113 posluchačů.  
 
 
5. únor 
 
Kriminalisté rozšířili trestní stíhání účetního obviněného z vraždy podnikatele, k níž došlo 22.12.2015, o zpronevěru a podvod. Podle 
šetření provedeného policií vyvedl obviněný ze tří různých účtů 25 miliónů korun.  
 
Jak se žilo před více než 20 lety, si mohli vyzkoušet žáci a připomenout učitelé ze ZŠ Mládežnická, Trutnov a ZŠ Komenského, Trutnov. 
V tento den museli zapomenout na veškerou moderní techniku a vymoženosti současné doby. Nefungovaly čipy na otevření dveří hlavní 
budovy, nesměli používat mobilní telefony, počítače ani tablety, veškeré moderní přístroje zmizely i z vyučovacích hodin.  
 
 
6. únor 
 
Na ZŠ Komenského se sešli rodiče dětí, které navštěvují horolezecký oddíl TER-MIX. Během dne si zdejší lezeckou stěnu vyzkoušelo 
mnoho rodičů dětí ze všech čtyř skupin oddílu. Kromě možnosti vyzkoušet si lezení byla prezentována také činnost oddílu. Bylo možné 
prohlédnout si knihy s horolezeckou tematikou a také možnost poradit se ohledně nákupu či zapůjčení vybavení s lezeckým profesionálem 
Jakubem Rakem. 
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Judisté Lokomotivy Trutnov reprezentovali v Litoměřicích a v polském Krakově. Mladší a starší žáci vybojovali na Velké ceně Litoměřic tři 
cenné kovy. Jedenkrát zlato a dvakrát bronz. Na dorosteneckém turnaji v polském Krakově sbíral zkušenosti Petr Kudrna, ale své soupeře 
neporazil.  
 
Večer kolem 21. hodiny evakuovala policie z Národního domu v Trutnově, kde se právě konal ples, na 150 lidí. Důvodem bylo anonymní 
nahlášení výbušniny. Objekt byl prohlédnut specialisty, výbušnina nebyla nalezena, takže se jednalo o planý poplach a účastníci plesu se 
mohli po dvou hodinách vrátit zpět.  
 
 
7. únor 
 
Kolem 7. hodiny ráno policie obdržela další anonymní telefonát informující o uložení výbušniny, tentokrát na trutnovském vlakovém 
nádraží. Evakuováno bylo 5 zaměstnanců, ale ani tentokrát nebyla výbušnina objevena. 
 
UFFO uvedlo představení pro děti od 3 let nazvané Tisíc a jedna noc. Celkem přišlo 231 návštěvníků. 
 
 
8. únor 
 
Dle zprávy Krkonošského deníku z tohoto dne byl zadržen 55letý bezdomovec, který je podezřelý z nahlášení poplašné zprávy o uložení 
výbušniny na vlakovém nádraží v Trutnově. K činu se přiznal. Vzhledem k tomu, že byl již v minulosti za podobnou trestnou činnost 
pravomocně odsouzen, hrozí mu při prokázání viny až 5 let vězení.  
 
V rámci své návštěvy Královéhradeckého kraje zavítal na OA v Trutnově a uskutečnil besedu se studenty 4. ročníku ekonom, bývalý 
viceguvernér ČNB a europoslanec RNDr. Luděk Niedermayer.  
 
Na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov se uskutečnil 11. ročník Psychologické olympiády na téma 
„Životní motto, kterým se řídím“. Všechny práce byly velmi zdařilé, mnohdy se jednalo o osobní příběhy, takže porota neměla vůbec lehký 
úkol.  
 
Most k životu, o.p.s., vzdělávací centrum Trutnov, uspořádalo seminář s názvem Umění odpočinku aneb Jak přežít a nezbláznit se. 
 
Na přednášku nazvanou Kamčatka přilákala Akademie třetího věku 147 návštěvníků.  
 
 
9. únor 
 
V garáži Nové radnice v Trutnově byl uschován minulý den dovezený nový zvon pro barokní kapli sv. Tekly v obci Babí. Ulit byl v proslulé 
zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová v Brodku u Přerova, mající déle než půl století starou tradici. Zvony z této dílny najdeme 
v Evropě, v Kanadě nebo v Japonsku. V této dílně byly ulity např. 2 nové zvony zakoupené v 70. letech 20. století pro děkanský kostel 
sv. Václava ve Světlé nad Sázavou.  
 
Zvon, který bude do kaple slavnostně zavěšen v září, váží necelých 120 kg, je zasvěcen patronce kaple, sv. Tekle, a zdobí jej 2 nápisy. 
Německý a český. Německý nápis Friede sei stets mein Geläute euch zur Ehren und Freude je nápisem, jenž býval na zvonu původním. 
Jeho český překlad zní následně: Nechť můj hlas míru Vás trvale provází ke slávě a radosti. Česky pak můžeme číst tuto větu: Pořízeno 
městem Trutnovem v roce 2015 pro kapli sv. Tekly na Babí za starosty Mgr. Ivana Adamce.  
 
V malém sále Městského úřadu Trutnov proběhla přednáška MUDr. Silvie Šidákové na téma Pohybové problémy a jejich prevence, kterou 
pro členy i ostatní zájemce z řad veřejnosti uspořádal STP Trutnov.  
 
Dětem z MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Úpská, začal jako každoročně kurz bruslení na zimním stadionu v Trutnově. Zúčastnit se jej 
mohly všechny předškolní děti i jejich rodiče.  
 
 
10. únor 
 
Mamma centrum Trutnov nabídlo velice aktuální přednášku MUDr. Miroslavy Skovajsové na téma Včasný záchyt karcinomu prsu je 
podmínkou úspěšné léčby. Přednáška proběhla v malém sále Městského úřadu Trutnov.  
 
V MŠ, ZŠ a Praktické škole, Trutnov v Horním Starém Městě proběhla beseda s Policií ČR. 
 
Pod vedením paní učitelek připravily předškolní děti MŠ, pracoviště Novodvorská, muzikál Mrazík. Představení bylo určeno pro rodiče, 
kamarády z MŠ a nejstarší spoluobčany z Domova pro seniory. 
 
Dopoledne bylo v kině Vesmír na programu pásmo kreslených a loutkových filmů pro děti nazvané Věneček 2. Mezi nimi se objevil 
tentokrát i loutkový film Krakonoš a sklínkař Matěj z roku 1977 s vypravěčem Bohušem Záhorským nebo animovaný krátkometrážní film 
na motivy pohádky Boženy Němcové O starém psu Bodříkovi z roku 1969. Škoda že kromě několika zájemců přišla tentokrát do kina jen 
jediná MŠ.  
 
V Trutnově vznikl první dálkový běžecký tým Kasper Swix team čítající 15 lidí. Specializací Kasper Swix teamu budou hlavně dálkové běhy 
ze seriálů jako Stopa pro život nebo česká Ski tour, což jsou u nás top obsazené závody. Skupina by však své uplatnění měla najít nejen 
v zimě, ale i během celého roku v dalších závodech či jiných aktivitách. Její provázání bude například s letními kempy pro mládež, které se 
pořádají v Trutnově (Trutn., 10.02.2016). 
 
 
11. únor 
 
V MPT proběhla již VI. projekce historických fotografií: Trutnov ve starých fotografiích (Poříčí u Trutnova), kterou opět připravil 
pracovník MPT, historik Ondřej Vašata. Více jak 120 nadšených návštěvníků sledovalo promítané dobové fotografie a čile diskutovalo, 
takže si většina z nich ani nevšimla, že se krátce po zahájení projekce, asi kolem půl šesté, venku strhla hotová sněhová vánice. Vzduchem 
vířily obrovské sněhové vločky, které však velmi brzy roztávaly.  
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11.-12. únor 
 
Ve sportovní hale ZŠ Rudolfa Frimla v Trutnově proběhl 4. ročník turnaje v malém florbalu Krkonošský florbalový pohár, jehož se 
zúčastnili žáci ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií trutnovského regionu.  
 
 
12. únor 
 
V Koncertní síni Bohuslava Martinů v Trutnově pokračoval druhým večerem 18. ročník mezinárodního festivalu Jazzinec. Tento večer 
vystoupil společně s Michalem Nejtkem (piano, elektrické klávesy) a Danielem Šoltisem (bicí, perkuse) saxofonista Pavel Hrubý, který 
představil své album Between the Lines (Mezi řádky), nominované v letošním roce na cenu Anděl.  
 
UFFO nabídlo koncert na stání populární skupiny Slza. Zájem byl velký, již ve vydání kulturně-společenského magazínu Trutnovinky na 
měsíc únor bylo uvedeno, že je vyprodáno. Na koncert se dostavilo 851 návštěvníků. 
 
 
13. únor 
 
Ve sportovním areálu Na Nivách proběhlo Mistrovství republiky Masters v ricochetu mužů nad 35 let. Hráč Jiří Herda z Lokomotivy 
Trutnov, který zde měl obhajovat své loňské prvenství, se však ze zdravotních důvodů tohoto klání nezúčastnil. 
 
 
13.-14. únor 
 
Na ZŠ Mládežnická Trutnov proběhl tradiční halový turnaj v softballu nazvaný Trutnovský drak. Zúčastnilo se ho 8 družstev.  
 
 
14. únor 
 
Pod názvem Manželství není jen kus papíru se v rámci iniciativy Národního týdne manželství 2016 uskutečnilo v malém sále Národního 
domu v Trutnově setkání nejen manželských párů. Setkání pořádala Apoštolská církev v Trutnově a jeho cílem bylo připomenout si 
manželství jako vztah, do něhož se vyplatí investovat.  
 
Rodinné UFFOkousky nabídly představení Malá mořská víla, které navštívilo 153 lidí.  
 
Hráčky SK Trutnov HSM vyhrály 35. ročník softballového turnaje Trutnovský drak.  
 
Napilno měl  Sbor dobrovolných hasičů Trutnov. V 16:32 vyjíždí CAS 16 a DA 8 na ohlášený oblak ohromného kouře u výměníkové stanice 
v ulici Úpská. Průzkumem bylo zjištěno neohlášené pálení v ulici Moravská. Výjezd byl vyhodnocen jako planý poplach. 
 
V 19:10 vyjíždí CAS 16 a DA 8 na ohlášenou doutnající chatku vedle penzionu „Pod Hrádečkem“. Po příjezdu na místo události, kterým 
byla chatka u rybníku Peklo, již byla na místě události PČR. Její osádka vyhodila doutnající přikrývku oknem ven a provedla prvotní 
průzkum. V chatce se již nikdo nenacházel. Jednotka provedla taktéž průzkum, vyhodila doutnající matraci, ohledala okolí. Příčinou 
požáru bylo pravděpodobně nedbalostní jednání bezdomovce. 
 
 
15. únor 
 
Ve velkém sále ÚP v Trutnově se uskutečnilo setkání starostů obcí regionu. Společně s ředitelem Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště 
Trutnov, Václavem Staňkem řešili kromě jiného i nezájem dlouhodobě nezaměstnaných o účast ve výběrových řízeních, kteří proto 
zůstávají nadále v evidenci úřadu práce. Bylo konstatováno, že podíl uchazečů o práci je na výběrových řízeních pouhých 10 %, ostatních 
90 % evidovaných možnost přihlásit se do konkurzu nevyužívá nebo dokonce ignoruje. Kvůli tomuto nezájmu o spolupráci a odmítnutí 
účasti na nabízeném výběrovém řízení jsou již nyní a i do budoucna budou tito uchazeči vyřazováni z evidence úřadu.  
 
Zajímavé pondělní dopoledne mohli strávit rodiče, kteří se svými malými dětmi zamířili do Městské knihovny v Trutnově-Horním Starém 
Městě. Kromě pěkných obrázkových knížek tam na děti čekali i stejně staří kamarádi.  
 
V UFFU proběhlo představení pražského Divadla Kalich a Městského divadla Mladá Boleslav s názvem Zločin v Posázavském Pacifiku, 
které navštívilo 348 diváků.  
 
 
16. únor 
 
V rámci Divadelních delikates uvedlo UFFO představení s názvem Leo. 
 
ZUŠ Trutnov pořádala v Koncertní síni Bohuslava Martinů klavírní koncert.  
 
Pod názvem Osobní styl a image se v Městské knihovně Trutnov uskutečnila zajímavá přednáška stylistky Dany Beranové. 
 
 
17. únor 
 
Kolem 10. hodiny dopoledne se strhla velká chumelenice a Trutnov se na jediný den ocitl pod bělostnou sněhovou pokrývkou. Nenadálá 
situace asi nejvíce překvapila řidiče. Na Trutnovsku došlo k 8 dopravním nehodám se dvěma lehkými zraněními.  
 
V MŠ Trutnov, pracoviště Komenského, se konal Pohádkový karneval.  
 
UFFO připravilo pořad pro školy s názvem Alenka v říši divů. Navštívilo jej 136 dětí.  
 
 
18. únor 
 
Klub důchodců Trutnov se sešel, aby si maskami připomněl masopust, narozeniny a svátky svých členů připadající na měsíc únor. 
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Klub seniorů Trutnov se v počtu 32 osob vypravil na exkurzi do SOkA Trutnov. 
 
V Muzeu Podkrkonoší v Trutnově proběhla II. část přednášky PaedDr. Karla Řeháka nazvaná Od Berlína a Hirošimy k naší současnosti. 
Opět ji navštívilo 45 posluchačů.  
 
 
19. únor 
 
Proběhla členská schůze Mykologického kroužku Trutnov, na níž přítomní uhradili do pokladny kroužku jednorázový příspěvek ve výši 
100,00 Kč. Peníze budou využity na zaplacení poplatků příštích schůzí konaných v prostorách MěÚ, poplatek zde činí 120,00 Kč, 
a případných dalších pořádaných akcí, např. mykologických přednášek.  
 
Třetím večerem pokračoval Jazzinec 2016. V Koncertní síni B. Martinů se představili izraelský pianista Omer Klein a baskytarista Pavel 
Jakub Ryba. Koncertu se v utajení jako divák zúčastnil izraelský velvyslanec Koren Gary. 
 
 
20. únor 
 
V malém sále budovy Městského úřadu Trutnov proběhla již 2. výměnná schůzka pořádaná Klubem filatelistů Trutnov (první se 
uskutečnila již 23.01.). Členové klubu měli příležitost nabídnout své přebytky poštovních známek, pohlednic, cenin a jiného materiálu 
dalším filatelistům nebo naopak možnost získat od ostatních to, co jim ve sbírce chybělo. Vstupné na sběratelskou výměnnou schůzku 
činilo 5,00 Kč, stůl pro vystavení sběratelského materiálu byl zdarma. 
 
V areálu firmy Diana Seven, a. s., ve Voletinské ulici v Trutnově-Poříčí byly zahájeny tradiční Farmářské trhy, na nichž bylo možné koupit 
čerstvé mléko, sýry, jogurty, vajíčka nebo hovězí maso z chovu Anguso, jehož dobytek je pasen na podhorských loukách.  
 
V sobotu 20.02. nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která mimo jiné zavedla novou 
povinnost pro chodce, a to mít na sobě reflexní prvky. Reflexním prvkem z retroreflexního materiálu umístěném tak, aby byl viditelný pro 
účastníky provozu na pozemních komunikacích, byl chodec povinen být označen, pohyboval-li se za snížené viditelnosti po krajnici či 
okraji vozovky mimo obec, kde nebylo veřejné osvětlení. Reflexní prvky byli chodci povinni opatřit si na vlastní náklady ve sportovních 
prodejnách, prodejnách s pracovními oděvy nebo v papírnictví.  
 
 
21. únor 
 
Proběhl Zimní koncert Police Symphony Orchestra. Soubor tvořený převážně mladými hudebníky vystupuje po celé ČR. V repertoáru má 
klasickou hudbu, blues, rock i pop. 
 
 
22. únor 
 
V obřadní síni Staré radnice se konal slavnostní večer na počest prof. Antonína Justa. Za svou dlouholetou, 58 let trvající práci kronikáře 
města Trutnova obdržel A. Just od města titul „Čestný kronikář města“ a finanční odměnu na svoji další publikační činnost. Poděkování 
mu ve svém úvodním proslovu vyjádřil starosta města Mgr. Ivan Adamec, poté se ujal slova prof. PhDr. Vladimír Wolf, který nastínil 
životní osudy a četné další zásluhy vyznamenaného. Kromě představitelů města Trutnova, rodiny vyznamenaného, jeho přátel a 
nejbližších spolupracovníků, mezi nimiž nechyběl havlovický malíř a ilustrátor Josef Vik, se slavnosti zúčastnilo i mnoho dalších osob. 
Mezi nimi byla i nová kronikářka města Mgr. Alena Křivská. 
 
 
23. únor  
 
Středisko Probační a mediační služby, jehož cílem je podpora obětí trestných činů, se také pokouší vrátit do společnosti jejich pachatele. 
Také letos bude nadále rozvíjet svůj projekt Podpora zaměstnanosti lidí, kteří byli ve výkonu trestu.  
 
ABLE, mateřská škola a znalecká a realitní kancelář, a. s., MŠ a jesle Meluzínek uspořádaly o jarních prázdninách Lyžařský příměstský 
tábor pro děti od 3 do 7 let. Přihlásit se mohli jak již „zkušení“ lyžaři, tak i ty děti, které zatím vůbec lyžovat neumějí.  
 
Mateřská škola Trutnov uspořádala seminář pro pracovnice školních jídelen svých 11 pracovišť. Jeho tématem byla příprava jídel 
v konvektomatech – GAST-PRO Trutnov.  
 
 
24. únor 
 
Proběhla jedna z šesti besed pořádaných Klubem seniorů Trutnov. Pobesedovat s přítomnými přišel tajemník TJ Lokomotiva Trutnov Petr 
Musil, předseda osobní stanice České dráhy Josef Noska a jeho zástupce Lukáš Nikles.  
 
 
25. únor 
 
V malém sále Národního domu se sešel Klub důchodců Trutnov. Přítomní oslavili narozeniny předsedy klubu, který své předsednictví 
předal kolegovi. Pozvána byla také nová kronikářka města Mgr. Alena Křivská. V současné době má klub 70 členů.  
 
Vystoupením kvarteta VSQ − Vilém Spilka Quartet pokračoval v Koncertní síni Bohuslava Martinů čtvrtý večer Jazzince 2016.  
 
Uskutečnila se dlouho očekávaná slavnostní vernisáž výstavy nazvané Fotografie: 60 let Fotoklubu KDÚ Trutnov – výběr z tvorby, na níž 
se v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově sešli jeho současní i někteří bývalí členové. Fotoklub KDÚ Trutnov, nejstarší trutnovský fotoklub, 
navázal na činnost fotokroužku založeného v roce 1956. Výstava představila fotografickou tvorbu zakládajících, bývalých i současných 
členů.  
 
Nejstarší fotografie hodné obdivu byly vzpomínkou na jednoho ze zakladatelů původního fotokroužku, Bedřicha Máje (1898-1987). 
Vystaveno zde bylo Jaro na Šalamounce (1940), Stromořadí v Prokopském údolí (1940), Skály v Prokopském údolí (1941) a Zub času 
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(1944). Více o tomto nestorovi české fotografie přinesl článek Karla Hybnera nazvaný Za Bedřichem Májem, který po jeho úmrtí dne 
29.09.1987 otiskl deník Krkonošská pravda, 15.10.1987, č. 41, roč. 29 (39), s. 3.  
 
Snímky s názvy Z Úpského rašeliniště (1987), Vánice u Výrovky (1986), Zamrzající Pančava, Krkonoše (1984) a Sněžka a Studniční hora od 
západu (1985) se prezentoval Ing. Jiří Havel (*1931). Miloš Vojíř (*1938) představil fotografii nazvanou Rozednění. Oba dva jmenovaní 
jsou posledními z žijících zakladatelů fotografického kroužku.  
 
Ze zakládajících či již bývalých členů představil svoji tvorbu fotografiemi Pastviny z cyklu Včera a dnes Rudolf Matějka (životní data se 
bohužel nepodařilo zjistit), fotografiemi Pohled z Lesoparku na Kryblici (1948) a Pohled z Lesoparku na Kryblici (1959) Eduard Čapek 
(1920-1985), snímkem Rýchory v zimě byl připomenut JUDr. Heřman Hönigsfeld (*1913), události ze srpna roku 1968 v Trutnově zachytil 
na svých třech vystavených fotografiích Karel Hybner (*1934).   
 
Od Rolanda Güntera (*1936) se tu objevily fotografie nazvané Krajina (1966) a Recese. Jiří Jahoda (*1948) překvapil čtyřmi fotografiemi 
z cyklu Cikáni z roku 1974, Václav Jirásek (*1953) upoutal fotografiemi Natěrači zámecké věže (1966), Výstup na Gilotinu v Adršpachu 
(1968) a Výstup na Krále v Adršpachu (1968). Z tvorby již nežijících umělců byly připomenuty snímky Čtyři rackové Miloslava Manycha 
(životní data se bohužel nepodařilo zjistit), Mlha v lese Miroslava Dufky (*1926), Dračí hory JAR Emila Gaislera či Na okně Karla 
Macháčka (*1931).  
 
Ze současných členů vystavili své práce Ing. Petr Čapek (*1979), Slavomil Dolenský (*1955), Ing. Jiří Flídr (*1950), Šimon Gall (*1995), 
Ing. Vladimír Groh (*1959), Pavel Hintner (*1966), MUDr. Miroslav Horčička (*1948), Lenka Hurdálková (*1975), první žena v historii 
fotoklubu, Ing. Jaroslav Jirman (*1948), Milan Kábrt (*1956), Zdeněk Klučka (*1948), Ing. Ctibor Košťál (*1956), Jaroslav Křen (*1952), 
Ing. Zdeněk Kubín (*1960), Jiří Kult (*1954), Ing. Petr Líbal (*1962), Zdeněk Pilc (*1951), Ing. Miroslav Roubínek (*1976), Ing. Zbyněk 
Šanc (*1954) a Zdeněk Vojáček (*1960). Z těchto tvůrců nejstarší fotografií překvapil Ctibor Košťál. Snímek To ještě bývaly zimy… 
Krkonoše 1975 pořídil jako 19letý. (Rok narození uvedený v závorce za jmény jednotlivých dosud žijících autorů je zveřejněn s jejich 
souhlasem.) 
 
Malou raritou byly také čtyři fotografie trutnovského náměstí od Zdeňka Vojáčka z poloviny 80. let minulého století, z doby, kdy se 
v Trutnově natáčel film režiséra Jiřího Svobody s názvem Svět nic neví, jehož předlohou se stal román Miloslava Nohejla.  
K výstavě byl vydán celobarevný list seznamující stručně s historií a současností fotoklubu. Vernisáže se zúčastnilo 250 osob. 
 
25.02. byl poslední den, kdy bylo možné hlasovat v soutěži „Dřevěná stavba roku 2016“, pořádané nadací Dřevo pro život, do níž se letos 
přihlásilo i město Trutnov. Do soutěže byla přihlášena rozhledna Eliška u pevnosti Stachelberg, která vyrostla spolu s dalšími sedmi 
vyhlídkovými věžemi díky projektu „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“. Stavba je navržena jako strohá dřevěná konstrukce 
vojenského charakteru. Vnitřní schodiště je ocelové s ohledem na bezpečnost. Spodní část objektu nad základovou deskou vystupuje mírně 
ze země a má kopírovat charakter vojenských opevnění, která doplňuje.  
 
Z nejcennějšího vítězství v historii při účasti Trutnova v evropských pohárech se radoval trutnovský basketbal ve čtvrtek v závěrečném 
utkání skupiny B Středoevropské ligy. Hráčky Kary přehrály na domácí palubovce Ostravu drtivým rozdílem 60 bodů. Tato výhra vynesla 
Trutnov na první místo tabulky. Vítězství o šedesát bodů je nejvyšším vítězstvím v historii působení Trutnova v evropských pohárech 
(Trutn., 25.02.2016). 
 
 
26. únor 
 
Město Trutnov zjednodušilo a zkvalitnilo své služby pro občany. Již koncem minulého roku bylo v budově městského úřadu provedeno 
několik stavebních úprav, které zjednodušily obsluhu občanů na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Jak sdělil vedoucí 
Odboru správního MěÚ Trutnov Mgr. Leoš Křemenský, byla navýšena kapacita odbavovacích kabinek a nainstalován vyvolávací systém, 
který zjednodušuje a zrychluje návštěvu těchto oddělení. Naprostou novinkou se stala možnost objednat se na oddělení on-line nebo 
pomocí SMS zprávy. Další službou pro občany bylo zasílání novinek z úřední desky na jejich soukromý e-mail.  
 
Podobně jako jiné části republiky potýkalo se tento den ráno také Trutnovsko i samotné město Trutnov s ledovkou. Aby vše zvládli, 
zaměstnanci TS Trutnov si přivstali a se sypači vyjeli již ve 4 hodiny ráno. V noci vzniklou ledovou krustou však sůl propadla a nějakou 
chvíli trvalo, než mohla začít působit. K jejímu rychlejšímu působení přispěla kola projíždějících aut a boty ranních chodců, které ledovou 
krustu narušily. Problémy v dopravě naštěstí nenastaly, i autobusy jezdily normálně. 
 
Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie trutnovské nemocnice bylo vybaveno novým moderním laboratorním přístrojem GenExpert 
fy Cepheid, jehož používání velmi urychlí nejrůznější diagnostická vyšetření. Vyšetření, která trvala dříve 6 hodin, jsou hotova za hodinu. 
Lékař tak zná velmi brzy výsledek se závěry léčby. Přístroj je malý, nenáročný na obsluhu a hlavně je k dispozici podle aktuální potřeby. 
 
Sochařka Paulina Skavova odletěla do New Yorku. V tamějším Českém centru bude od úterý 01.03. otevřena její výstava Underwear 2016.  
 
Galerie Draka otevřela výstavu Křehkost rovnováhy − stone balancing, představitele Land Artu, Rudolfa Wajpy Nováka. Autor tvoří na 
odlehlých, méně přístupných místech výhradně z přírodnin nalezených na témže místě. Místy, kde nejčastěji tvoří, je řeka Úpa nebo její 
levostranný přítok Zlatý potok.  
 
 
27. únor 
 
Tento den si místní organizace Českého rybářského svazu v Trutnově připomněla významné jubileum. Právě před 70 lety, 27.02.1946, se 
v Pivovarské restauraci sešlo 36 přátel rybářského sportu a založili Podkrkonošský rybářský spolek v Trutnově. Svaz vykonává rybářské 
právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. 
 
Divadlo Vratislava Barvy uvedlo reprízu úspěšného předvánočního představení S čerty nejsou žerty. Bylo to opět v hostinci ve Voletinách 
nejprve od 14:00 a podruhé od 17:00 odpoledne. Na první představení přišlo 120 diváků, na druhé dokonce 270, což je maximální možný 
počet, který se do sálu vejde.  
 
Dvě trutnovské krasobruslařky dosáhly úspěchu v pohárové soutěži Českého krasobruslařského svazu Chrudimská bruslička. Sára 
Slavíčková, která závodí za královédvorský oddíl, vyhrála kategorii nejmladších žaček. 13letá žákyně ZŠ Mládežnická Trutnov Zuzana 
Vojtěchová ze Spartaku Trutnov zajela třetí nejlepší jízdu mezi staršími děvčaty (Trutn., 27.02.2016). 
 
Proběhl nábor malých hokejistů do hokejové přípravky HC Trutnov, na který byli zváni chlapci a děvčata ve věku 4-8 let.  
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Ve sportovní hale ZŠ Komenského se pod patronátem starosty města Mgr. Ivana Adamce konal 5. ročník Velké ceny města Trutnova 
v karate. Letos se zúčastnilo celkem 290 závodníků z 29 klubů z České republiky a 4 klubů z Polska. Trutnov reprezentovalo 20 závodníků. 
Nejúspěšnější byl Tadeáš Orság v kategorii kata mladších žáků, který získal zlatou medaili. Druhá místa v kumite juniorů patřila Rudolfu 
Horákovi a Dominiku Majerovi. Bronzové medaile vybojovali Pavla Šormová, Anna Marie Wagnerová a Karel Šípek.  
 
V kině Vesmír se promítala nová česká pohádka s názvem Řachanda. 
 
 
28. únor 
 
V UFFU proměněném ve velké šapitó proběhl Karneval pro děti od tří let s Pavlem Novákem (klaunem Pavlínem) a jeho kapelou. Společně 
si všichni užili spoustu zábavy, tance, soutěží a muziky. Soutěžilo se rovněž o nejoriginálnější masky a kostýmy.  
 
 
29. únor 
 
I nejmodernější technika může selhat. O tom se mohli Trutnovští přesvědčit právě tento den, kdy bylo v plánu první veřejné jednání 
městského zastupitelstva v roce 2016. Z technických důvodů se však bohužel neuskutečnilo. Podle vyjádření tiskové mluvčí města 
Mgr. Michaely Dědkové bylo důvodem, že příloha k návrhu rozpočtu města Trutnova na rok 2016 nebyla kvůli technickým komplikacím 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup v požadované lhůtě. Přestože tato příloha byla zveřejněna na dokumentovém portálu 
města, kde je také pro veřejnost k nahlédnutí, pro předejití nedorozumění či případných komplikací bylo zasedání zastupitelstva města 
o týden odloženo, a to na 07.03.2016.  
 
Kino Vesmír nabídlo divákům americký detektivní film Tajemství jejich očí, v němž si zahrály např. Julia Roberts, Nicole Kidman nebo 
Chiwetel Ejiofor.  
 
Poslední únorový den zcela naplnil staré přísloví, které říká, netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. Den byl chladný, foukal studený vítr 
a k večeru i hustě sněžilo.  
 
 
29. únor-2. březen 
 
SVČ Trutnov ve spolupráci s MEBYS Trutnov, s.r.o., uspořádalo ve sportovním areálu Na Nivách zajímavou akci pro děti z MŠ. Dostala 
název Boulder Day 2016, probíhala vždy v dopoledních hodinách a jejím cílem bylo seznámení s boulderingem a lezeckým vybavením. Děti 
si vyzkoušely lezení po lezecké stěně a hravou formou zjistily, jakou obtížnost zvládnou. Učily se ovládat karabinu a vyzkoušely si sedák 
a helmu. Celkem se zde vystřídalo 6 MŠ z Trutnova a okolí se 128 dětmi.  
 
 
Co dalšího zajímavého ještě přinesl únor? 
 
Na základě usnesení Rady města Trutnova ze dne 22.02. se město rozhodlo pronajmout následující byty: 
Trutnov, Bulharská čp. 65, objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město, minimální nájemné 4.888,00 Kč 
Trutnov, Krakonošovo náměstí čp. 23, objekt na st. p. 27 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město, minimální nájemné 7.863,00 Kč 
Trutnov, Krakonošovo náměstí čp. 16, objekt na st. p. 18 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město, minimální nájemné 4.807,00 Kč 
Trutnov, Palackého čp. 80, objekt na st. p. 171 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město, minimální nájemné 5.135,00 Kč 
Více RL, únor 2016. 
Informace o bytech určených k pronájmu a další stěžejní informace z Městského úřadu Trutnov přinášejí RL pravidelně.  
 
Tou nejlepší zprávou je, že i tento rok bude mít kultura, sport i charita trutnovského regionu svého štědrého mecenáše, pana Ing. Rudolfa 
Kaspera. Napsáno o něm a jeho prosperujících firmách bylo již mnohé. Spoustu let je značka KASPER jedním z největších podporovatelů 
kulturních, charitativních a sportovních aktivit v trutnovském regionu. Ročně do těchto oblastí jeho firmy investují prostředky v řádu 
milionů korun.  
 
Cílem těchto aktivit, jak podnikatel sám uvedl, je podporovat zejména mládež, která je budoucností Trutnova, umožnit lidem kontakt 
s kulturou a sportem. To, co bude Trutnov v budoucnu nejvíce potřebovat, je podle něho zdravá, sebevědomá a vzdělaná populace. Svá 
slova mění již po léta v činy. Např. od roku 2012 je generálním partnerem Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas 
a nejinak tomu bude i v roce letošním. Od roku 2008 je generálním partnerem atletického oddílu TJ Lokomotiva Trutnov a tato smlouva 
je prodloužena až do roku 2018. Od letošního roku 2016 je nově hlavním partnerem mládežnického basketbalu v Trutnově. Vedle 
jmenovaných a mnoha dalších dlouhodobých a pravidelných partnerství je také sponzorem Oblastní charity Trutnov a řady dalších 
charitativních, sportovních a kulturních jednorázových akcí. Jeho jméno a zásluhy jsou srovnatelné s úsilím dávného mecenáše umění 
Josefa Hlávky.  
 
Únor by se dal nazvat měsícem rozhovorů. Trutnovinky přinesly hned čtyři, z toho tři byly s osobnostmi nějak spjatými s Trutnovem. 
Představen byl herec Petr Vrbětický, který pravidelně dochází v převleku klauna za dětmi do trutnovské nemocnice, fotograf Jaroslav 
Benda či předsedkyně Trutnovského literárního klubu a sdružení Společně pro radost Eva Hrubá.   
 
Také měsíc únor jako zimní měsíc byl měsícem lyžařských výcviků dětí z MŠ. Na pětidenní pobyt, jehož cílem bylo seznámit se se základy 
lyžování, odjely do Janských Lázní děti z pracoviště Horská, čtyřdenní Lyžařskou školičku absolvovaly děti z pracoviště Voletiny, na 
čtyřdenní kurz lyžování vyjely do Černého Dolu také děti z pracoviště Benešova. Lyžováním v Černém Dole strávily 5 dní i děti z pracoviště 
Gorkého.  
 
V kurzu bruslení na zimním stadionu v Trutnově pokračovaly děti z MŠ, pracoviště Benešova, pracoviště Náchodská, nově pak tento měsíc 
absolvovaly kurz bruslení děti z pracoviště Úpská.  
 
Pro děti ze speciální MŠ na Struze byl tento měsíc studiem smyslů. Děti si mohly v praxi vyzkoušet, jak fungují. Sluchem rozlišovaly 
nejrůznější zvuky a zvuky hudebních nástrojů, ostřily zrak pohledem do dalekohledů a krasohledů, v temném stanu hledaly obrázky, 
pomocí hmatu rozeznávaly v sáčku ukryté různé předměty, čichaly k nejrůznějším pochutinám a koření, ochutnávaly dobroty a cvičily se 
v rozeznávání chutí.  
 
Proběhly další dvě schůzky Klubu seniorů Trutnov, kde měli účastníci možnost setkat se s ředitelem SOkA Mgr. Romanem Reilem, 
vedoucím Odboru majetku města MěÚ Trutnov Radkem Hojným, tiskovou mluvčí MěÚ Trutnov Michaelou Dědkovou, zástupcem ředitele 
Městské policie Trutnov Romanem Kynclem, ředitelem Střediska volného času Trutnov Josefem Kholem a ředitelem Technických služeb 
Trutnov Lumírem Labíkem.  
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Také v tomto roce pokračovaly terénní programy zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením, poskytované společností Aufori, 
o. p. s. V Trutnově působili dva terénní pracovníci, jejichž úkolem bylo pomáhat lidem v tíživé životní situaci. Jejich nejčastější pomoc 
spočívala v základním sociálním poradenství v oblastech bydlení a dluhové problematiky a v pomoci při jednání, sepisování splátkových 
kalendářů apod. Tato služba však mohla pomoci pouze klientům nakloněným změně a ochotným s terénním pracovníkem spolupracovat.  
 
Ve městě, kde je mnoho aut, se projevují problémy s parkováním. V Radničních listech na měsíc únor o tom informoval ředitel MP 
Mgr. Radek Svoboda. Dle jeho vyjádření řidiči často parkují na nevhodných místech, kde brání průjezdu ostatních vozidel, v mnoha 
případech i MHD a někde dokonce výjezdu z parkovacího místa nebo garáže. V ulici Národní dokonce tak, že lidé nemohou vyjít z domu 
nebo je úplně znemožněn průchod po chodníku. Maminky s kočárky potom musí při obcházení vozidel vstupovat do vozovky. Jak uvedl 
dále, největším nešvarem v Trutnově je parkování v křižovatkách. Neukázněný řidičům hrozí pokuta až do výše 2.000,00 Kč.  
 
Kdo se letos těšil na masopustní veselici, byl tento rok zklamán. Vzhledem k četnosti jiných akcí a slavnému 150. výročí bitvy u Trutnova se 
pořadatelé ze sdružení Trutnov - město draka dohodli, že lidová masopustní veselice letos pořádána nebude.  
 
Nejnavštěvovanějším titulem v kině Vesmír byla pohádka Řachanda. Na dvou představeních se sešlo celkem 447  diváků. Úspěch 
v návštěvnosti měly také filmy Padesátka (240 diváků), tři představení filmu Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek (2D, 3D), o který mělo 
zájem 232 návštěvníků, a dvě představení filmu Decibely lásky, na který přišlo 201 diváků. Dohromady do kina zavítalo 1 846 diváků. 
Celková tržba kina Vesmír za měsíc únor dosáhla částky 205.360,00 Kč.  
 
Celkem 8 medailí vybojovali tenisté oddílu Lokomotivy Trutnov. Simona Křepinská reprezentovala Trutnov na halovém mistrovství České 
republiky mladších žákyň, kde postoupila do osmifinále. Nechyběla ani v Poličce, kde se utkaly mladší žákyně v soutěži kategorie B 
turnaje, kde získala stříbrnou medaili. Aneta Martincová získala bronzovou medaili v singlech na turnaji v Hrádku nad Nisou a dvě 
stříbrné medaile v deblech. Zlatou medaili v deblech získal Martin Fiala na turnaji TK Východočeská sportovní a k tomu přidal stříbrnou 
medaili též v deblech na turnaji TJ LTC Poděbrady. 
Medailovou sbírku doplnili Martin Ferkl a Adam Sedláček, mladší žáci, kteří společně vybojovali bronzovou medaili ve čtyřhře na turnaji 
starších žáků ve Vrchlabí. 
 
 
Matriční události 
 
V měsíci únoru se v trutnovské porodnici narodilo celkem 47 dětí, z toho 24 chlapců a 23 děvčat. Z toho bylo 18 občánků města Trutnova, 
10 chlapců a 8 dívek.  
 
V únoru uzavřely manželství před městským úřadem celkem tři páry. 
 
Během měsíce února zemřelo ve správním obvodu matričního úřadu Trutnov celkem 44 lidí, z toho bylo 19 mužů a 25 žen. Z celkového 
počtu zemřelých bylo 23 občanů města Trutnova, 8 mužů a 15 žen.  
 
Své jubilejní narozeniny oslavilo celkem 33 trutnovských občanů, z tohoto počtu žije jedna jubilantka v Domově pro seniory v Trutnově, 
středisko Dělnická. Jubilanty navštívily s gratulací, kytičkou a dárkem členky komise pro občanské záležitosti.  
 
Slavnostní vítání občánků se v tomto měsíci nekonalo. 
 
 
Nezaměstnanost v únoru  
 
Podle statistického přehledu za měsíc únor 2016 vydaného Úřadem práce ČR, kontaktní pracoviště Trutnov, bylo na okrese Trutnov 
k 29.02. evidováno 4 529 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, z toho 4 390 dosažitelných. Z toho bylo 2 170 žen, z nich dosažitelných 
bylo 2 095. Absolventů a mladistvých bylo celkem 210, dosažitelných 209. Z toho bylo 159 absolventů, z nichž bylo 51 do 18 let. Osob se 
zdravotním postižením bylo celkem 604. Podíl nezaměstnaných činil 5,6 %. 
 
 
 
BŘEZEN 
 
1. březen 
 
Výletem za sportem do Pece pod Sněžkou se letos se zimou rozloučily děti MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Úpská.  
 
Se skladbami A. Vivaldiho, J. S. Bacha, G. F. Händela a dalších světově proslulých skladatelů vážné hudby vystoupilo v Koncertní síni 
Bohuslava Martinů v Trutnově uskupení Musica Dolce Vita (MFD, 01.03.2016). 
 
 
2. březen 
 
V Trutnově-Poříčí vznikla chráněná dílna, která dala práci 100 handicapovaných lidí. Provoz zde zahájila chráněná dílna SW Assembly, 
kde našli zaměstnání lidé s různým stupněm invalidity a zdravotně znevýhodnění. Šlo o ruční montáž instalatérských objímek. Chráněná 
dílna SW Assembly, s.r.o., je dceřinou firmou společnosti Suchánek & Walraven, s.r.o., patřící holdingu Walraven. Walraven je rodinná 
firma se sídlem v holandském Mijdrechtu, jejíž závody se nacházejí v několika zemích Evropy i Asie a prodejní pobočky má téměř po celém 
světě (kulturně-společenský magazín Trutnovinky, březen 2016, dále jen KSMT). 
 
Kino Vesmír přineslo záznam přenosu opery Giuseppe Verdiho La Traviata z londýnského Royal Opera House, provedené v italštině.  
 
 
3. březen 
 
Již od loňské únorové návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Trutnově byla část trutnovské veřejnosti rozladěna jeho výroky o údajném 
článku Ferdinanda Peroutky obdivujícím Adolfa Hitlera. Včera jej za to pražský soud odsoudil a kancelář se má za prezidentovy výroky 
o Peroutkově servilitě vnučce Ferdinanda Peroutky omluvit. Ta však omluvu striktně odmítla.  
 
K prezidentovu jednání se vyjádřil i starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec, který byl tehdy při návštěvě prezidenta také osobně 
přítomen. Krkonošskému deníku sdělil následující: „Já to tehdy nekomentoval, považoval jsem to za zcela mimo realitu. Podklady pro své 
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tvrzení neměl a nemá je doposud. Prezident by měl říkat jen věci, které jsou postaveny na reálném základě, měl by být nositelem 
morálky… Bylo to prostě za hranou. O chystaném odvolání Hradu ať si udělá každý úsudek sám. Myslím si ale, že prezident měl už dřív říci 
− ano, spletl jsem se.“ (KD, 03.03.2016). 
 
U příležitosti blížících se 95. narozenin bývalého dlouholetého trutnovského kronikáře, historika a básníka prof. Antonína Justa byla 
uspořádána beseda v MPT nazvaná S Antonínem Justem o psaní kroniky, básní a o životě. Antonín Just, který žije v Trutnově od roku 
1947, zavzpomínal na svoje působení na trutnovských školách a v trutnovském fotbalovém oddílu a na další aktivity, kterými naplnil svůj 
život. Jeho vzpomínky si přišlo poslechnout 69 návštěvníků.  
 
UFFO uvedlo představení Vzpomínky zůstanou, které navštívilo 367 diváků.  
 
 
4. březen 
 
Majetek už zpátky nechceme. Změnou svých stanov dal Sudetoněmecký landsmanšaft najevo, že doba se změnila. Vypuštění dvou 
odstavců a nahrazení mírnější formulací výraznou většinou schválilo shromáždění spolku. Loni tuto změnu znemožnil soud kvůli 
nedostatečné lhůtě na vypořádání připomínek, nyní již definitivně platí. 
 
Po 2. světové válce odešlo z politického okresu Trutnov 30 000 Němců, po nichž zůstaly tisíce domů, které dostaly nové majitele. Někteří 
z nich se po roce 1989 občas cítili ohroženi. Nyní je na české straně situace úplně jiná. Dle vyjádření předsedkyně Spolku česko-německého 
porozumění v Trutnově Inge Eflerové je tento problém v Německu stále živý. Zejména u starší generace.  
 
Denně chodí od zástupců tamějších spolků různé podněty a připomínky. U nás se podle ní tento problém tolik neřeší, i když i Němci, kteří 
zde zůstali, stále cítí křivdu. O tom, že se Němcům opravdu stala velká křivda, je přesvědčena i paní Inge Eflerová. Podle ní obecná obava 
z návratu Němců v pohraničí stále je, neboť mnozí lidé tu nemají čisté svědomí. Více o tomto problému KD, 04.03.2016. 
 
Vystoupením britského písničkáře Jamese Harriese v UFFU pokračoval pátým večerem letošní Jazzinec 2016. Tentokrát se výjimečně 
představil s kapelou a se smyčcovým souborem trutnovské ZUŠ Musica Candida.  
 
 
5. březen 
 
Poprvé v tomto roce se na Staré radnici uskutečnilo vítání 14 občánků města Trutnova. 
 
Před tradiční lidovou slavností, vynášením Smrtky a vítáním jara, uspořádalo UFFO rukodělnou dílnu pro děti s názvem Smrťačky, kde si 
mohly vyrobit malou figurku Smrtky, kterou pak hodí do řeky. Materiál pro výrobu byl zajištěn. Kdo však dal přednost vlastnímu nápadu, 
mohl si sem přinést vše, co si přál. Vejdunky vajec, stuhy, odstřižky látek a Smrtku si vyrobit dle vlastních představ.  
 
V areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně se konal již 61. ročník jednoho z nejstarších závodů v Evropě nazvaného Krkonošská 70 LAWI. 
Již po páté ve své historii byl součástí seriálu „Stopa pro život“. Ani letos nechyběla loňská úspěšná novinka – závod „Fatbiků“. V hlavním 
závodě na nejprestižnější 70kilometrové trase v běhu na lyžích zvítězila pětičlenná hlídka Kasper Swix teamu z Trutnova ve složení: Petr 
Holub, Pavel Šimek, Jan Hruška, Petr Javůrek a Jan Fišnar. Ve Špindlerově Mlýně, odkud ráno startovali, se objevili krátce před 
polednem − po 3 hodinách, 51 minutách a 42 vteřinách.  
 
 
6. březen 
 
UFFO nabídlo loutkové představení pro děti Šípková Růženka, s nímž se v Trutnově představilo Divadlo U staré herečky z Hradce Králové.  
 
 
7. březen 
 
Zastupitelstvo města Trutnova uskutečnilo své první zasedání v roce 2016, na němž schválilo rozpočet města pro rok 2016. Město dosud 
pracovalo s rozpočtovým provizoriem. Po schválení rozpočtu již může začít realizovat plánované významné investiční akce. Letos se zaměří 
především na infrastrukturu a rekonstrukci na základních školách. Odbor rozvoje města vyčlenil na investiční akce necelých 77 milionů 
korun. Tyto finanční prostředky poslouží na opravy komunikací, chodníků, přechodů a rekonstrukce základních škol. Rok 2016 však bude 
podle starosty spíše přípravným rokem pro velké projekty realizované v příštím roce.  
 
Letos budou dokončeny dvě akce z roku 2015, rekonstrukce ulice Horská a stavba zcela nové loděnice v Poříčí, a začne se s rekonstrukcí 
ulice Skřivánčí, s jejímž dokončením se počítá v roce 2017. Vznikne zde nový přejezd a část dešťové kanalizace. 
 
První etapa kompletní rekonstrukce bude zahájena také v ulici Ječná, a to v úseku od nádraží, kde se navíc vystaví část zcela nové 
komunikace. Lepší podmínky pro chodce by měly být vytvořeny i ve Voletinách. V případě dotace budou ve Voletinách vybudovány nové 
chodníky ve směru od Trutnova k mateřské škole. S tímto plánem seznámil přítomné Ing. Miroslav Franc, vedoucí Odboru rozvoje města 
MěÚ Trutnov. Nového povrchu vozovky i nových chodníků se dočkají také obyvatelé ulice Blanická. 
 
Částku ve výši 1.300.000,00 Kč investuje město Trutnov do vybudování tří přechodových ostrůvků pro zvýšení bezpečnosti chodců při 
přecházení přes hlavní komunikace. Nové přechodové ostrůvky včetně osvětlení vzniknou podle vyjádření Ing. Miroslava France 
u parkoviště U Studny, u Ekvity a u benzinové stanice ve směru na Poříčí.  
 
Žáci ZŠ R. Frimla se mohou těšit na obědy připravované ve zcela nové kuchyni. Tato ZŠ byla jedinou, kde se doposud vařilo ve staré 
kuchyni. Na její rekonstrukci se počítá s částkou 10.000.000,00 Kč.  
 
Na ZŠ Mládežnická dojde k zateplení zbylých pavilonů. První etapa byla realizována již v roce 2015. Pokud město získá dotaci, započne 
další etapa. Zateplení by mělo stát 30.000.000,00 korun.  
 
Další investice půjde do budovy Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Zde dojde k výměně oken a opravě fasády na západní straně. Prozatím je 
budova muzea opravena ze dvou stran, letos se bude realizovat oprava strany třetí a poslední strana přijde na řadu v příštím roce.  
 
Velké investice se chystají na příští rok. V plánu je rekonstrukce areálu Na Nivách, kde vznikne zázemí pro Středisko volného času, 
a připravuje se také již velmi potřebná rekonstrukce krytého bazénu.  
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Policisté Dopravního inspektorátu Trutnov řešili dopravní nehodu, která se stala na ulici Horská v Trutnově. K dopravní nehodě došlo 
zřejmě tak, že řidič vozidla Peugeot nedodržel dostatečně bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před ním. V momentě, když řidič 
Škodovky zastavil z důvodu hustého provozu, do ní naboural. Ke zranění osob nedošlo a dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní. 
Předběžná škoda na poškozených vozidlech činila 40 tisíc korun. 
 
V rámci Akademie třetího věku proběhla v kině Vesmír přednáška ředitele SOkA Trutnov Mgr. Romana Reila nazvaná Starostové města 
Trutnova 1850-1945, kterou pořádal Český červený kříž a UFFO - SCT. Galerie obrazů všech dosavadních starostů města Trutnova zdobí 
v současné době velkou společenskou místnost Staré radnice.  
 
Velký počet medailí získali hráči oddílu tenisu TJ Lokomotiva Trutnov na turnajích v uplynulých víkendech. Na turnaji mladších žákyň 
kategorie B v Říčanech získala Simona Křepinská bronzovou medaili v soutěži jednotlivců a k tomu přidala bronz ze čtyřhry. První zlatou 
medaili v této sezóně získal Oliver Lidický na turnaji mladších žáků ve Vysokém Mýtě.  
 
Martin Fiala přivezl z turnaje mladších žáků v Pardubicích bronz ze singlů a stříbro z deblů. Třetí byl i o týden později v Hradci Králové ve 
dvouhře. Na stejném turnaji v Hradci Králové získala bronz v kategorii mladších žákyň také Eliška Hrabalová. Třetí byla také ve čtyřhře. 
Bronzovou medaili na turnaji starších žákyň v Praze vybojovala také trutnovská tenistka Ester Köhlerová (Trutn., 07.03.2016). 
 
 
7.-11. březen  
 
Týden pohádkového čtení od maminek či babiček si užila třída Medvídků MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Žižkova. 
 
 
8. březen 
 
V prvních březnových dnech žila česká kulturní veřejnost dražbou obrazu Josefa Čapka nazvaného V červnu. V pražském Obecním domě 
byl prodán za 14 milionů bez aukční přirážky. Žádný malířův obraz nebyl dosud tak draze prodán. Jeden Čapkův obraz má ve svých 
sbírkách také Galerie města Trutnova. Jde o olejomalbu s názvem V růžové světnici z roku 1937, která byla zakoupena v roce 2000 v Praze 
(KD, 08.03.2016). 
 
V restauraci Junior se uskutečnilo další pravidelné setkání členů MO STP Trutnov. Téma přednášky bylo Rozvoj města Trutnova a jeho 
okolí. Přednášejícími byli vedoucí Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov Ing. Miroslav Franc a vedoucí oddělení územního plánování 
Městského úřadu Trutnov Bc. Marek Hlíza. Tento den byl zároveň Mezinárodním dnem žen, proto bylo nachystáno i malé překvapení pro 
zúčastněné ženy. Každá z nich si odnesla pestrobarevný petrklíč. Na dárek ženám finančně přispělo Zahradnictví Mečíř.  
 
Slavnostní vernisáží otevřela Galerie UFFO výstavu Patrik Proško: Místo činu. Tvorba tohoto umělce je zaměřena především na 
hyperrealistické a výrazově expresivní sochařství realizované v široké škále současných i tradičních materiálů a technologií. Projekt se 
uskutečnil za finanční podpory Státního fondu kultury ČR (UFFOSKOP březen/duben 2016, dále jen U). 
 
Jedenáctiletá žákyně Jana Leblochová z oddílu běžeckého lyžování Olfin Car Ski team Trutnov vyhrála závod na trati o délce 2,5 km 
v Horních Mísečkách. V dalším závodě na trati v délce 1,5 km s překážkami získala Jana Leblochová stříbro. 
 
Dívky a chlapci z oddílu sportovní gymnastiky Spartaku Trutnov, z.s., se představili v sobotu v Úpici, kde se konala zimní soutěž 
Regionálního centra Asociace sportu pro všechny, kde vybojovali devět medailí. O jediné zlato výpravy se zasloužila v kategorii 
nejmladších závodnic Bára Hetešová. Stříbrné medaile si přivezli Nikola Sáblíková, Kristýna Petříčková, Marek Puška, v mladších to byly 
Pavlína Hellingerová a Lenka Tylová a mezi nejstaršími gymnastkami Katka Bydžovská. Bronzové medaile získaly Klára Pávová a Nikola 
Ježková (Trutn., 08.03.2016). 
 
 
9. březen  
 
Úctyhodného věku 102 let se tento den dožila jedna z nejstarších obyvatelek Trutnova, paní Sofia Papasová. 
 
Tři loupežníci. Pod tímto názvem se skrývalo pásmo kreslených a loutkových pohádek pro nejmenší děti promítnuté v kině Vesmír. Kromě 
již zmíněné pohádky děti potěšily filmy Kubula a Kuba Kubikula, Kouzelný dědeček, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Strašidlo ve škole, 
Velbloudí nápady a Jak šlo vejce na vandr.  
 
Galerie města Trutnova, která je partnerem mezinárodní fotografické soutěže Jazz World Photo, pozvala na slavnostní vernisáž, jíž 
v prostorách Městského úřadu Trutnov otevřela pozoruhodnou výstavu třiceti nejlepších snímků třetího ročníku této soutěže. Do letošní 
světové soutěže Jazz World Photo 2016 se přihlásilo rekordních 220 fotografů z celého světa. Výsledky soutěže ještě známy nebyly, takže 
návštěvníci mohli hádat a tipovat, která z vystavených fotografií zvítězí. Akce byla podpořena Ministerstvem kultury ČR a městem Trutnov 
(MFD, 11.03.2016). 
 
 
10. březen 
 
Vyvěšením tibetské vlajky za účasti starosty města Mgr. Ivana Adamce, místostarostky Ing. Hany Horynové a místostarosty Mgr. Tomáše 
Hendrycha si město Trutnov tento den připomnělo krvavě potlačené povstání tibetského lidu proti čínskému útlaku, a symbolicky se tak 
připojilo k boji za lidská práva. 
 
Podvečer tohoto dne patřil známému trutnovskému výtvarníkovi Miloši Trýznovi, nositeli Kulturní ceny města Trutnova za rok 2000. 
U příležitosti jeho významného životního jubilea (08.12. tohoto roku oslaví 85. narozeniny) otevřelo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
výstavu s názvem Miloš Trýzna: Obrázky a kresby jen tak pro radost, která představila umělcovu tvorbu za posledních 20 let.  
 
Návštěvníci mohli obdivovat jeho oleje, kolorované perokresby, pastely s motivy z Trutnovska, květinová zátiší, portréty, akty nebo stromy. 
Nechyběly ani náměty z Krkonoš, motivy z Vídně, polské Svídnice nebo moře z Francie, jak jej umělec poznal, když v roce 1995 vystavoval 
své obrazy na zámku Verderone nacházejícím se 60 km od Paříže. Při příležitosti otevření výstavy malíř za podpory společnosti Kasper 
KOVO, s.r.o., vydal v 500 kusech celobarevný katalog k výstavě nazvaný Miloš Trýzna Jen tak pro radost, který přinesl 50 barevných 
reprodukcí jeho nejrůznějších obrazů a kreseb. Velkou část katalogů potěšený malíř při vernisáži rozdal na památku svým přátelům 
a známým.  
 
Jak sám přiznal, slavnostní chvíle si moc neužil, neboť mnoho času strávil podepisováním právě těchto kouzelných knížeček, které si 
návštěvníci také hojně kupovali. Mimořádný zájem ho však opravdu potěšil a dojal. Výstava mu udělala radost i tím, že své obrázky, které 
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doma vidí jen založené v deskách, mohl pozorovat na stěnách v prostorách výstavních sálů muzea. Na slavnostní vernisáž výstavy přišlo 
malíře pozdravit a prohlédnout si jeho obrazy 206 osob.  
 
Ve studovně Městské knihovny Trutnov proběhla přednáška spisovatelky, lektorky a publicistky Martiny Bittnerové nazvaná Velikonoční 
dopisy s podtitulem Jarní čas v korespondenci Boženy Němcové a Karolíny Světlé.  
 
V Koncertní síni Bohuslava Martinů pokračoval šestým večerem Jazzinec 2016. Vystoupil zde Eddie Martin doprovázený slovenskou 
rytmikou (baskytarista Peter Oberländer a bubeník Tomáš Bobrovniczký) a trio Mike Parker (kontrabasista), Frank Parker (bubeník) 
a polský hráč na kytaru Szymon Mika.  
 
V prostorách sportovní haly ZŠ Náchodská proběhlo krajské kolo ve šplhu základních a středních škol Královéhradeckého kraje. O Velkou 
cenu Trutnova, pořádanou pedagogy ZŠ kpt. Jaroše, bojovalo 25 družstev. O tituly krajských přeborníků se utkala stovka chlapců a dívek. 
Tituly krajských přeborníků vybojovala tato družstva: v kategorii IV, dívky, patřilo vítězství ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, v kategorii IV, chlapci, 
ZŠ Náchodská, Trutnov. V kategorii V, dívky, bylo nejúspěšnější Gymnázium Trutnov a stejně tak tomu bylo i v kategorii V, chlapci. 
V soutěži jednotlivců se v kategorii V prosadilo Gymnázium Trutnov. Marie Berčíková v kategorii V, dívky, a Jakub Frýba v kategorii V, 
chlapci.  
 
 
11. březen 
 
V Domě pod jasanem ve Voletinách proběhla výtvarná dílna s názvem Zvířátka a dekorace ze sena. 
 
Za přítomnosti 778 návštěvníků proběhl v UFFU koncert Ektor, Separ.  
 
 
11.-12. březen 
 
Trutnov se coby královské věnné město společně s dalšími 8 královskými věnnými městy představil na společné akci – 17. ročníku veletrhu 
cestovního ruchu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové. Prezentoval zde akce související s připomenutím a oslavami 150. výročí bitvy 
u Trutnova, jediného vítězství rakouských vojsk v prusko-rakouské válce v roce 1866, a nejzajímavější turistické cíle v okolí Trutnova.  
 
Jako každý rok i letos se hledala královna Královských věnných měst 2016. Královnou letošního roku se mohla stát žena starší 18 let. 
Každá, která měla zájem zúčastnit se tohoto výběru, musela navštívit v jednom z těchto dnů Kongresové, výstavní a společenské centrum 
Aldis v Hradci Králové, vyhledat červený stánek některého z královských věnných měst a nechat se zde vyfotografovat v královské korunce. 
Tím byla zařazena do letošní soutěže o královnu věnných měst. Vítězku pak vybrali návštěvníci internetových stránek www.vennamesta.cz. 
Žena, pro niž hlasovalo nejvíce návštěvníků, se pak stala královnou věnných měst a vyhrála víkendový pobyt v jednom z 9 královských 
věnných měst dle vlastního výběru.  
 
 
12. březen 
 
Problémem současné doby se stávají herní automaty. Opozičními zastupiteli města Trutnova jsou považovány za zlo, které ničí rodiny. 
Upozorňují, že v nich mizí celé výplaty. Dle jejich názoru by mělo dojít k jejich zrušení nebo alespoň k částečnému omezení. Tuto 
problematiku otevřeli na posledním jednání zastupitelstva, kde se schvaloval rozpočet města. Zastupitel z politického uskupení Žít 
v Trutnově-SZ, LES a Piráti, Petr Sobotka se domnívá, že finanční ztrátu způsobenou zrušením automatů by pokryla instalace radaru, jaký 
je již v Mladých Bukách. Tímto krokem by byla zajištěna také větší bezpečnost obyvatel v exponovaných částech města, např. v ulici Na 
Struze. Starosta města Mgr. Ivan Adamec naopak zřízení radaru v Trutnově nedoporučuje. Podle něho narušuje plynulost dopravy. A co se 
týče jeho umístění v Mladých Bukách, upřesnil, že jeho instalace byla vyžádána městysem Mladé Buky a je pronajatý ještě na dva roky. 
Upozornil, že peníze do rozpočtu sice přináší, ale znamená zároveň i náklady. Zároveň odmítl i opoziční nařčení, že razí myšlenku, kdo si 
hraje, nezlobí. Podrobnější zprávu o tomto ožehavém problému přinesl KD, 12.03.2016.  
 
Po stopách prusko-rakouské války v roce 1866 se vypravilo 12 členů Svazu tělesně postižených.  
 
V hostinci ve Lhotě u Trutnova se konala divadelní zábava v kostýmech inspirovaných večerníčkovými postavami, kterou pořádalo Divadlo 
Vratislava Barvy. 
 
V UFFU se uskutečnil 12. absolventský ples Gymnázia Trutnov.  
 
 
12.-13. březen  
 
Konal se tradiční halový turnaj žákyň v softballu nazvaný Trutnovská dračice. 
 
 
13. březen 
 
Každý měsíc probíhá v jednotce Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město školení nebo výcvik s technikou. V neděli 
13.03.2016 bylo v klubovně hasičské zbrojnice na programu školení z předlékařské první pomoci včetně praktických ukázek. Dobrovolným 
hasičům se věnovala paní Mgr. Libuše Kotyková, odborná učitelka VOŠZ a SZŠ Trutnov, se svými žáky. Prošli a vyzkoušeli si postupy 
ošetření běžných zranění, s nimiž se při svých zásazích mohou setkat. Na figuríně si mohli také vyzkoušet resuscitaci a nepřímou srdeční 
masáž. Seznámili se i s použitím automatického externího defibrilátoru LIFEPAK 1000, který město Trutnov jednotce zakoupilo koncem 
minulého roku. 
 
V kapli sv. Josefa ve Voletinách se uskutečnila poutní mše svatá. Svátek sv. Josefa, pěstouna Páně a patrona kaple, se slaví 19.03. Pokud 
tento svátek nepřipadá na neděli, nýbrž na jiný den v týdnu, pouť se koná v neděli, která tomuto svátku předchází.  
 
Tento den proběhla tradiční lidová slavnost Vynášení Smrtky a vítání jara. Začala v 15:00 v UFFU velmi pěkným půlhodinovým hudebně-
tanečním programem lidových písní, říkadel, pranostik a básní, který pod vedením svých učitelek společně připravily děti tanečního oboru 
ZUŠ Trutnov a folklórního souboru ZHOR ZUŠ Trutnov. Sledovalo jej téměř 500 diváků. Po skončení pořadu se účastníci zařadili za 
krojovanou skupinku, která čekala před budovou UFFA s velkými nastrojenými figurami Smrťáka a Smrtky.  
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Společně se celý průvod vydal ke kinu Vesmír, kde byly figury odstrojeny a jejich dřevěné kostry vhozeny do řeky Úpy. Odplouvaly rychle, 
proud je odnášel a brzy zmizely z očí. Že by však zima skončila a v brzké době by mělo přijít jaro, na to to bohužel vůbec nevypadalo. 
Odpoledne bylo nevlídné, studené, sychravé, chvilkami i drobně mrholilo a po vhození Smrtky do řeky jako by se ještě více ochladilo.  
 
Hudební skladatel, dirigent, nositel Kulturní ceny města Trutnova za rok 2014 a čestný člen Společnosti českých skladatelů, profesor 
Zdeněk Trnka, který 18.07. minulého roku oslavil devadesáté narozeniny, uspěl s klavírní sonátou Červnová nokturna v zahraničí. 
V podání polského klavírního virtuóze Adama Piotra Żukiewicze zaznělo jeho dílo při recitálu na festivalu Nocturnes in the City v Torontu. 
Sonátu složenou z částí Hvězdy, Vůně luk, Cvrčci a Ticho, kterou skladatel zkomponoval v roce 1996, zahrál už začátkem března mladý 
polský klavírista publiku v kanadském Edmontonu. 
 
 
14. březen 
 
Toto pondělí se rozloučily se zimou děti ze speciální MŠ v Trutnově Na Struze. S Moranou v čele, za zvuků řehtaček, bubínků, chrastítek, 
zvonečků a zpěvu „Neseme Morénu pěkně vystrojenů, hej, hej, hej…“ vyrazily velkým průvodem k řece Úpě. Tam se Morany zbavily 
a otevřely cestu jaru.  
 
Zemřela paní Petronila Jindráková, jedna z nejstarších obyvatelek Trutnova. 27.05. by se dožila 100 let.  
 
Na 100 m vysokém komíně Elektrárny Poříčí byla za dohledu ornitologů zavěšena ve výšce 95 metrů sokolí budka. Cílem tohoto 
experimentu je dát příležitost k zahnízdění sokolu stěhovavému, dravci, který z naší přírody téměř vymizel a jehož návrat je více než 
potřebný. Dobou hnízdění tohoto dravce je druhá polovina měsíce března (KD, 18.03.2016).  
 
 
15. březen 
 
Za účelem zpracování vědecké práce na téma Politizace ve východních Čechách od roku 1871 do roku 1935 navštívila MPT badatelka paní 
Ségoléne Plyer, která od února tohoto roku pobývá na CEFRES − Francouzském ústavu pro výzkum ve společenských vědách v Praze. Jeho 
cílem je od doby založení v roce 1991 znovu obnovit vědecké výměny mezi Francií a střední Evropou, která procházela po pádu 
komunistického režimu mnohými proměnami. Stálé pracovní místo má paní Plyer na univerzitě ve Štrasburku. Její pobyt v Praze skončí 
v květnu tohoto roku. 
 
 
16. březen 
 
Již delší dobu se mluví o tom, že budova Texlenu nacházející se proti podniku Autostyl Trutnov přijde ke zbourání. Pokud k tomu skutečně 
dojde, podle prof. Vladimíra Wolfa, trutnovského historika, archiváře a držitele Kulturní ceny města Trutnova, zmizí tím i kus unikátní 
historie. Podle něho je objekt unikátní tím, že jde o torzo papírny ze šestnáctého století. Stála zde dříve než okolní budovy, které tu vidíme 
dnes. Její základy a první poschodí jsou nepochybně renesanční.  
 
V původní dřevěné přístavbě, viditelné na dobových obrázcích, byly půdy, kde se na provázcích sušily archy papíru. Podobná věc je 
k vidění nejblíže v polských Dušníkách nebo na severní Moravě ve Velkých Losinách. Názorem Vladimíra Wolfa je, že by stálo za to vše 
aspoň zadokumentovat, když už se někdo rozhodl zdejší objekt zbořit. Chybou podle něho také je, že budova není památkově chráněna, 
neboť nikdy nebyl proveden stavebně historický průzkum, což je chyba, k níž došlo už někdy v osmdesátých letech 20. století. Není 
zájmem majitelů ani nikoho dalšího, kdo by se o to zasloužil.  
 
Na ZŠ Mládežnická se pořádal 23. ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené, kterého se zúčastnilo také družstvo ZŠ, MŠ a Praktické školy 
Trutnov-Horní Staré Město.  
 
 
17. březen 
 
Nejstarší občankou města Trutnova je paní Kateřina Růžičková z České čtvrti, která letos oslavila 104. narozeniny. Rodina a příbuzní jí 
popřáli již 01.03. v den jejího narození, tento den ji navštívil pan starosta Mgr. Ivan Adamec. Paní Růžičková se stále těší dobrému zdraví 
a z návštěvy měla velikou radost.  
 
Stejně jako každý rok i letos se lezecké družstvo SDH Trutnov-Horní Staré Město zúčastnilo kurzu Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou, který se konal v polygonu firmy Singing Rock v Poniklé. Jeho náplní bylo přezkoušení a zároveň výuka nových technik. V tomto 
kurzu se lezci cvičili v záchraně osob z výšky a transportu zraněných pomocí páteřní desky. Většina výuky proběhla v interiéru polygonu, 
praktická část se odehrávala na nedalekém mostě přes řeku Jizeru, kde bylo nutné „zachránit“ osobu uvízlou na mostním pilíři. 
 
Na téma Velké šelmy Krkonoš přednášel v MPT přírodovědec Ing. Jakub Šimurda, DiS., z Krkonošského muzea Správy KRNAP ve 
Vrchlabí. Pozornost byla věnována medvědovi, vlkovi a rysovi. Přednášku si poslechlo 66 zájemců. Dle sdělení člena mysliveckého 
sdružení se rys na Trutnovsku opravdu vyskytuje. Byl spatřen více lidmi najednou při jednom honu, kdy byl zahnán na strom. 
 
Proběhla první dvě kola finálového závodu Poháru AŠSK ČR ve šplhu pořádaného ZŠ kpt. Jaroše, která si pro dějiště tohoto dvoudenního 
šampionátu opět vypůjčila sportovní halu ZŠ Náchodská. Do Poříčí se sjelo rekordních 21 týmů, vítězů krajských kol z celé republiky, 
téměř 100 soutěžících.  
 
 
17.-20. březen 
 
V trutnovském sportovním areálu Na Nivách hostoval Cirkus Bernes.  
 
 
18. březen 
 
Trutnovský poslanec Robin Böhnisch zahájil v senegalském hlavním městě Dakaru výstavu fotografií předního českého fotografa Karla 
Cudlína, které představují život prezidenta Václava Havla. První snímky jej zachytily při listopadových událostech v roce 1989, poslední 
pak ukazují jeho pohřeb v roce 2011.  
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Uskutečnila se zbývající tři kola finálového závodu Poháru AŠSK ČR ve šplhu. Historického úspěchu zde dosáhlo Gymnázium Trutnov. 
Družstvo dívek ve složení Marie Berčíková, Eliška Slavková a Veronika Scholzeová vybojovalo stříbro! Z trutnovského gymnázia pochází 
také mistryně České republiky ve šplhu Marie Berčíková.  
 
Společnost TEXLEN, a.s., IČ 15037045, se sídlem Horská 52, 541 01 Trutnov, oznámila, že dne 28.01.2016 vstoupila do likvidace. 
Likvidátorem byl jmenován Ing. Pavel Brožek, bytem Polská 501, 541 01 Trutnov. Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací byli 
vyzváni, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, v zákonné lhůtě na adrese společnosti (KD, 18.03.2016). 
 
V centru Trutnova nedaleko od Komerční banky byla za asistence hasičů skácena vysoká bříza (KD, 18.03.2016). 
 
 
19. březen 
 
Na Staré radnici proběhlo vítání 15 občánků města Trutnova.  
 
V malém sále Městského úřadu Trutnov se konala valná hromada Klubu filatelistů Trutnov. Její náplní bylo zhodnocení práce za uplynulý 
rok 2015, seznámení s plány na rok 2016 a beseda s grafikem a rytcem Bohumilem Šneiderem, autorem více než 80 poštovních známek.  
 
V UFFU se na pokračujícím sedmém večeru Jazzince představil Billy Martin. Večer zahájili Miroslav Vitouš a Jiří Stivín. Vrcholem bylo 
vystoupení kytaristy Ala Di Meoly, muzikanta, který mimo jiné hrával s Carlosem Santanou. Na závěr večera se představil britský 
saxofonista Ian Ritchie, který vystoupil společně s triem dalších muzikantů, mezi nimi i trutnovským kontrabasistou Milošem Klápštěm.  
 
Při tomto finálním večeru byla také předána cena za nejlepší snímek mezinárodní soutěže Jazz World Photo. Vyhrála barevná fotografie 
hudebníka Renauda Garciu Fonse, jejíž autorkou je Francouzka Marion Tisserand. Poprvé v historii soutěže tak zvítězila žena. Její 
fotografie zaujala porotu i laickou veřejnost. Autorka ji pořídila 07.08.2015 v jižní Francii při Crest Jazz Festivalu, kde její krajan, 
kontrabasista Renaud Garcia Fons, vystupoval. Druhé místo získal fotograf z jihokorejského Soulu a třetí ocenění putovalo do Itálie (MFD, 
19.03.2016).  
 
 
20. březen  
 
Pro děti od 9 let uvedlo UFFO groteskní maňáskovou variantu nesmrtelných Dumasových Tří mušketýrů provedenou plzeňským Divadlem 
Alfa. Na představení přišlo 55 diváků.  
 
 
21. březen 
 
U příležitosti Dne učitelů se v UFFU setkali pedagogové.  
 
Spolu s dětmi oslavili žáci 2. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov oboru zdravotnický asistent 
Světový den orálního zdraví. Předškoláky se škola jen hemžila, neboť přišly 4 třídy dětí.   
V rámci projektu Zdravý úsměv pro ně totiž studenti připravili interaktivní program podobný tomu, s nímž byli v MŠ Trutnov, pracoviště 
Novodvorská.  
 
V kině Vesmír proběhla v rámci Akademie třetího věku přednáška RNDr. Zdeňka Töpfera, CSc., nazvaná Svět filatelie, jejímž pořadatelem 
byl ČČK a UFFO-SCT. UFFO následně nabídlo cestopisný pořad Etiopie – střecha Afriky.  
 
 
21.-22. březen 
 
V Horní Malé Úpě se konalo Mistrovství ČR v klasickém lyžování, jehož pořadatelem byl Český svaz mentálně postižených sportovců 
a sportovní klub Integra Hradec Králové. Trutnovští sportovci s mentálním postižením se tu rozhodně neztratili a vybojovali cenné 
medaile. V kategorii žáci A reprezentovali Petr Petira a Antonín Šprinc, v kategorii muži B Stanislav Mach, který získal dvakrát stříbro, 
a Jiří Ruffer, jemuž se podařilo vybojovat bronz (RL, květen 2016).  
 
 
22. březen  
 
V MŠ Trutnov, odloučené pracoviště V Domcích, proběhlo Velikonoční malování vajíček, společná akce dětí s rodiči. 
 
Na OA Trutnov byl měsíc březen měsícem soutěže v grafických disciplínách. Soutěž v psaní na klávesnici pro 2.-4. ročníky absolvovalo 
117 soutěžících. Jen čtyři z nich překonali rychlost 300 č. úhozů za minutu. Soutěže v psaní na klávesnici 1. ročníků se zúčastnilo 
43 soutěžících. Jen vítěz překonal 240 č. úhozů a jen 7 soutěžících dosáhlo výkonu přes 200 č. úhozů za minutu. V korektuře textu se 
poměřilo 115 studentů 2.-4. ročníků. Sedm soutěžících překonalo hranici 5 000 bodů. Studenti a studentky 2. ročníků soutěžili také ve 
wordprocessingu. 
 
Tento den se obchodní akademie stala také pořadatelem krajské soutěže v grafických disciplínách. Celkem soutěžilo 32 studentů 
a studentek z 8 SŠ Královéhradeckého kraje ve třech grafických disciplínách. Studenti OA Trutnov Jan Ildža a Aleš Vlk navázali na dobré 
výsledky v minulých letech a obsadili první a třetí místo v psaní na klávesnici i korektuře textu. Budou tedy reprezentovat Královéhradecký 
kraj na mistrovství republiky v Novém Bydžově ve dnech 18.-19.04.2016.   
 
Galerie Dračí ulička Gymnázia Trutnov zpřístupnila pro veřejnost výstavu Masarykova demokratického hnutí Masarykův odkaz. Vidět ji 
mohli návštěvníci každý všední den mezi 8.-16. hodinou až do 20.05.2016. 
 
Jako pořad pro školy nabídlo UFFO dětem z MŠ a mladším žáků z 1. až 4. tříd ZŠ divácky vděčné představení Divadla Kasperle nazvané 
Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce. Návštěvnost byla 517 osob.  
 
 
23. březen 
 
Na Krakonošově náměstí se uskutečnily historicky první Velikonoční trhy. Zakoupit zde bylo možno např. ručně pletené košíky, pomlázky, 
kraslice, živé květiny, ozdobné doplňky, ale i různé jídlo a pití. Vše ve více než 20 malých dřevěných stáncích s plátěnou střechou 
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umístěných přímo proti Staré radnici. Trhy se uskutečnily ze soukromé iniciativy firmy Trhy Aleš, jíž město Trutnov Krakonošovo náměstí 
pronajalo. 
 
Na třídě Andílků a Berušek MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Úpská, proběhla v dopoledních hodinách Velikonoční slavnost „HODY, 
HODY, DOPROVODY“. Děti si vyzkoušely pomlázku s pravým koledováním. Z domova si přinesly pomlázky a dobroty, domů si pak nesly 
koledu a dárky, co samy vytvořily.  
 
Na ZŠ Trutnov 3, Náchodská, byla otevřena nová školní kuchyňka, v níž se vystřídali žáci 3. a 5. tříd a dívky ze 6. až 9. ročníků, aby uvařili 
nebo upekli něco dobrého pro své učitele k jejich blížícímu se svátku, Dni učitelů.  
 
V UFFU proběhlo divadelní představení Brouk v hlavě, které vidělo 366 diváků. Návštěvnost téměř stejná jako u představení Vzpomínky 
zůstanou.  
 
 
24. březen 
 
Před Okresním soudem v Trutnově stanul provozovatel nákladní lanovky k chatě Bumbálka v Krkonoších Miloslav Jirman. Vinu za její 
tragický pád v listopadu 2013 však odmítl. Podle něho nebylo lano v takovém stavu, že by hrozilo jeho přetržení. Při tragickém pádu 
lanovky tehdy zahynul jeden muž a další 4 lidé se zranili. Více KD, 26.03.2016. 
 
V malém sále Městského úřadu v Trutnově se konala oslava 65 let manželství Olgy a Miroslava Šafaříkových. Poblahopřát jim kromě 
představitelů města přišlo mnoho přátel a známých.  
 
V Muzeu Podkrkonoší v Trutnově přednášel Mgr. Petr Fuxa. Přednáška měla název Werwolf 1945 na Trutnovsku a Broumovsku: 
skutečnost, nebo mýtus? Přednášku navštívilo 111 posluchačů.  
 
UFFO nabídlo divadelní představení Petrolejové lampy, které vidělo 237 návštěvníků.  
 
V rámci osmého pokračování Jazzince se v Restauraci a Music baru Pod Hradem v Trutnově uskutečnilo vystoupení britského zpěváka 
a kytaristy Justina Lavashe.  
 
 
25. březen 
 
Na tento den připadl tzv. Velký pátek. Letos poprvé byl státním svátkem, tedy volným dnem. 
 
V Domě pod jasanem ve Voletinách se konaly Velikonoce v muzeu.  
 
 
25.-27. březen 
 
Celé tři dny trvala letošní velikonoční nadílka Trutnováčku pro rodiče s malými dětmi. Jak prozradil starosta města Mgr. Ivan Adamec, 
město ve spolupráci se společností MEBYS Trutnov, s.r.o., umožnilo, že každý dospělý mohl vzít s sebou do bazénu zdarma až dvě děti do 
15 let. 
 
 
26. březen 
 
Klub Kabinet nabídl pořad s názvem SPITE INC. (thrash/Náchod), HEXOGEN (thrash/Klodsko, PL), IN THE NAME OF GOD (thrash-
death metal/Walbrzych, PL), INFERNAL HERETIC (grind/Dolany) založený na spolupráci českých a polských kapel. 
 
 
27. březen 
 
Proběhlo zábavné odpoledne pro děti nazvané Velikonoční hledání vajíček. Šlo již o druhou akci v roce 2016, kterou se město Trutnov 
prezentovalo v rámci Královských věnných měst.  
 
Kino Vesmír promítalo zahraničními cenami a Českým lvem oceněný film Domácí péče.  
 
Tento den skončila sezóna zimního stadionu.  
 
 
28. březen 
 
Na tento den letos připadlo Velikonoční pondělí - tedy velikonoční pomlázka spjatá od nepaměti s koledou, při níž koledníci dostávají 
malovaná a nejrůznějšími originálními technikami ozdobená vajíčka. Tyto Velikonoce bylo dokonce možné přihlásit své originálně 
ozdobené vajíčko do soutěže, kterou vyhlásila redakce Trutnovinek. Stačilo jej vyfotografovat a fotografii poslat.  
 
 
29. březen 
 
V průběhu letošních velikonočních svátků odhalili policisté na okrese Trutnov 14 řidičů pod vlivem alkoholu. Sedm z nich přišlo o řidičské 
oprávnění a třem cizincům byla uložena kauce celkem za 50 tisíc korun. Osm řidičů bylo pod vlivem omamných a psychotropních látek. 
Policisté ze Skupiny dopravních nehod v Trutnově zaznamenali deset dopravních nehod. 
 
Na exkurzi do SOkA Trutnov zavítalo 13 obyvatel Domova mládeže při Střední zdravotnické škole Trutnov. 
 
 
30. březen 
 
Jedna z půvabných lidových pranostik vážících se k 12.03. říká: Na sv. Řehoře čáp letí přes moře… Je tedy již na cestě domů. K velké 
radosti obyvatel Trutnova je od letošních velikonočních svátků již doma také čáp bílý hnízdící na trutnovském pivovarském komíně. 
Uvidíme, co nového přinese jeho zdejší pobyt v letošním roce (Trutn., 30.03.2016).  
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Pod názvem Stanislav Diviš: Obrazy byla v Galerii města Trutnova zahájena výstava malíře Stanislava Diviše, jednoho z klasiků české 
abstraktní malby. Vystavena byla díla z jeho legendárního, stále se rozšiřujícího cyklu Spartakiády či další série prací (Medvídek, Nechtěné 
doteky, Zbytky, Hvězda). Zhlédnout ji mohli zájemci do 30.04.2016.  
 
Galerie Mates otevřela další fotografickou výstavu. Fotografie Milana Šlégra, člena Fotoklubu KDÚ Trutnov, představily pestrý a tajemný 
svět nacházející se pod hladinou oceánů.  
 
 
 
31. březen 
 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov se v Praze zúčastnila celorepublikové soutěže v ošetřování pro žáky 
1.-4. ročníku oboru zdravotnický asistent. Školu reprezentovala žákyně 3. ročníku ZA Jana Jiroutová. Tématem soutěže byl imobilizační 
syndrom, jeho projevy a prevence. Soutěž se skládala z části teoretické a praktické.  
 
Na teoretickou část si každý soutěžící předem připravil prezentaci na jeden systém, který si mohl vybrat. S ní pak seznámil odbornou 
komisi. V praktické části si pak vylosoval modelovou situaci, u které se teoreticky řešil problém klienta a volil způsob preventivního 
opatření. Následně pak ono preventivní opatření předvedla soutěžící žákyně názorně. Účast v soutěži byla pro soutěžící životní zkušeností.  
 
V MPT proběhla přednáška nazvaná Královédvorská bartolomějská noc 1885. Regionální událost, která nabyla celostátního významu, 
přiblížil 46 posluchačům historik PhDr. Ivo Rejchrt ze Dvora Králové nad Labem.  
 
V kině Vesmír proběhl již tradiční každoroční filmový festival Expediční kamera 2016. Festival probíhá v celé České republice i na 
Slovensku, letos celkem ve 221 městech. Je partnerem a programovým pokračovatelem Mezinárodního horolezeckého FF v Teplicích nad 
Metují. Letošní 7. ročník unikátního českého projektu přinesl 8 nejlepších outdoorových filmů sezóny z celého světa i novinky z domácí 
produkce 
− Himálaje, poušť Kalahari, přírodní lidé Suri, Írán, Alpy aj. 
 
V Koncertní síni Bohuslava Martinů pokračoval devátým večerem Jazzinec 2016, na němž tentokrát zahrály dvě výjimečné osobnosti 
jazzu: legendární pianista Emil Viklický a jeden z našich nejlepších hráčů na křídlovku, trumpetista Miroslav Hloucal. Koncem loňského 
roku 2015 natočili společné album duetů s názvem Afterdark.  
 
 
Z dalších březnových událostí 
 
Firma ABB, s.r.o., se zúčastnila výstavy na mezinárodním veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper 2016, který se konal na 
brněnském výstavišti. 
 
Tento měsíc je již tradičně měsícem čtenářů a internetu.  
 
S posledním dnem měsíce března skončila dlouhodobá výstava proslulého trutnovského fotografa nazvaná Jiří Havel − Krkonoše, 
uspořádaná obcí Malá Úpa a spolkem Paměť Krkonoš v Galerii Celnice Malá Úpa. Otevřena byla již 06.12.2015. Její kurátor, další neméně 
proslulý fotograf Bohdan Holomíček, ji pojal jako černobílou retrospektivu začínající rokem 1952.  
 
Galerie Hippo v Bulharské ulici otevřela výstavu obrazů Ondřeje Pavelky.  
 
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas nabídlo za I. čtvrtletí (leden-březen) celkem 35 představení. Tvořilo je činoherní 
divadlo, divadlo a hudba, divadelní delikatesy, klasické, pop, rock, folk, jazz… koncerty, přednášky, besedy, pořady pro školy a Rodinné 
UFFOkousky. Většina z diváků, kteří přišli na některé z představení, si zároveň prohlédla i právě otevřenou výstavu.  
 
V tomto období také probíhaly taneční kurzy pro manželské páry a taneční dvojice. Kurz A pro začátečníky, kurz B pro mírně pokročilé 
a kurz C pro pokročilé. Těchto kurzů se zúčastnilo celkem 58 párů.  
 
Nejúspěšnějším titulem za měsíc březen nabídnutým kinem Vesmír se stalo představení Trabantem do posledního dechu, které vidělo 
171 diváků. Téměř stejné návštěvnosti dosáhla představení Zootropolis: Město zvířat (2D) se 169 diváky a Kung fu Panda 3 (2D), na který 
přišlo 165 návštěvníků. Celkem kino nabídlo 36 představení, která navštívilo 1 842 diváků. Tržba kina dosáhla částky 199.650,00 Kč. Byla 
nejnižší za I. čtvrtletí.  
 
S počátkem března došlo i ke změně pravidel v provozu knihobudky na Jiráskově náměstí. V knihobudku byla po jeho loňské rekonstrukci 
proměněna nepotřebná stará telefonní budka. Její fungování bohužel spočívalo ve vzájemné důvěře a poctivosti těch, kteří ji navštíví. 
Naplněna byla knihami, které sem donesli ti, kteří je již nepotřebovali a chtěli umožnit jejich přečtení dalším zájemcům. Ti si jakoukoliv 
knihu mohli podle daných pravidel bezplatně vypůjčit a po přečtení ji měli opět do knihobudky vrátit, aby mohla být k dispozici dalším 
čtenářům. Tato pravidla však návštěvníci nedodržovali. Odnášeli knihy ve velkém, ale bohužel zpátky je nevraceli. Proto byla pravidla 
změněna, od počátku března bylo možné odnést si jen jednu knihu.  
 
Tento měsíce se naštěstí obešel bez zásahů dobrovolných hasičů.  
 
 
Matriční události  
 
V březnu se v trutnovské porodnici narodilo celkem 62 dětí, 31 chlapců a stejný počet děvčat. Z toho bylo 22 nových občánků města 
Trutnova, 14 děvčátek a 8 chlapců.  
 
Za celý měsíc však nebylo uzavřeno ani jediné manželství. 
 
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově celkem 37 občanů, 18 mužů a 19 žen. Z celkového počtu bylo 19 úmrtí občanů Trutnova, 7 mužů 
a 12 žen.  
 
Při příležitosti životních jubileí navštívily členky komise pro občanské záležitosti v průběhu tohoto měsíce s gratulací, kytičkou a malým 
dárkem 42 trutnovských spoluobčanů.  
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Nezaměstnanost v březnu  
 
Podle statistického přehledu za měsíc březen 2016 vydaného Úřadem práce ČR, kontaktní pracoviště Trutnov, bylo na okrese Trutnov 
k 31.03. evidováno 4 286 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, z toho 4 130 dosažitelných. Z toho bylo 2 092 žen, z nich dosažitelných 
bylo 2 011. Absolventů a mladistvých bylo celkem 206, dosažitelných bylo 204. Z toho bylo 155 absolventů, z nichž bylo 51 do 18 let. Osob 
se zdravotním postižením bylo celkem 571. Podíl nezaměstnaných činil 5,3 %.  
 
 
 
 
DUBEN 
 
1. duben  
 
50. výročí svého vzniku si připomněly Technické služby Trutnov. Založeny byly k 01.04.1966 jako podřízená rozpočtová organizace 
Městského národního výboru v Trutnově. Jejich základním úkolem bylo zajišťovat placené i neplacené služby v oblasti údržby, opravy 
a čistoty místních komunikací, údržbu a opravy veřejného osvětlení, údržbu a rozvoj veřejné zeleně ve městě a jeho okolí, čištění města, 
zajišťování chodu veřejného WC a zajišťování chodu veřejné skládky. Tehdy měly na starosti oblast celého katastrálního území města 
Trutnova, což vyžadovalo údržbu místních komunikací o celkové délce 90 km, jíž zajišťovalo 22 pracovníků.  
 
V současnosti se TS starají o čistotu a upravenost města, jeho atraktivní vzhled jak pro místní občany, tak i pro návštěvníky. Zajišťují 
bezpečnost komunikací, provoz a údržbu veřejné zeleně, dopravního značení a starají se o provoz dětských hřišť ve městě a v okolních 
obcích (RL, duben 2016). 
 
Na autobusovém nádraží byl zahájen provoz nových moderních veřejných toalet pro cestující. Sanitární kontejner, který je tvoří, je 
rozdělen na čtyři sekce. WC muži, WC ženy, WC imobilní a místnost pro úklidové prostředky a obsluhu. Všechny sekce jsou vybaveny 
elektrickým topením, ohřívačem teplé vody a běžným vybavením WC. Doba jejich provozu je denně od 6:00 do 18:00 včetně sobot 
a nedělí.  
 
V pátek 01.04.2016 před desátou hodinou dopoledne vyjela výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město 
k hromadné dopravní nehodě, která se stala v Horním Starém Městě. Autobus trutnovské MHD nedobrzdil na olejové skvrně a střetl se 
s odbočujícím vozidlem, následně pak došlo k dalším střetům druhého autobusu trutnovské MHD a osobního vozidla. Při nehodě došlo ke 
zranění tří osob. Jednotka se podílela na likvidaci unikajících kapalin z havarovaných vozidel. Zasypávala kapaliny sorbentem a následně 
pak uklízela celý prostor nehody. Zásah trval přes tři hodiny. 
 
Od tohoto dne bylo možné opět skládat státní zkoušky z grafických disciplín. Obchodní akademie Trutnov vyhlásila tyto termíny: 
25.04.2016 státní zkoušky z psaní na klávesnici (opis, tabulka a obchodní dopis), náhradní termín 26.04. 2016, poplatek činil 600,00 Kč, 
30.05.2016 státní zkoušky ze zpracování textu na počítači (opis 30 minut s korekturou a pravopisem), náhradní termín 31.05.2016, 
poplatek 700,00 Kč. 
Závazné přihlášky a záloha na poplatek 200,00 Kč byly přijímány do 18.04.2016. 
 
V Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole, Trutnov-Horní Staré Město proběhl zápis dětí. Toto zařízení určené pro děti se 
zdravotním postižením přijímá děti od věku 2 roky. Zařazovány jsou na základě písemného doporučení školských poradenských zařízení.  
 
 
1.-2. duben 
 
V Městské knihovně Trutnov proběhla již po třinácté celostátní akce Noc s Andersenem. Tématem pro náplň noci strávené v knihovně se 
letos stalo 180. výročí napsání proslulé pohádky H. Ch. Andersena Malá mořská víla a 40. výročí zfilmování této nádherné pohádky 
českým režisérem Karlem Kachyňou. Noční dobrodružství tentokrát dětem přiblížilo hravou formou podmořskou říši, kde na ně čekala 
spousta zábavných úkolů. Jedním z nich bylo poskládat z puzzlí spisovatelův portrét, soutěžilo se v hodu perlou do Poseidonova žezla, 
pojídala se na čas šlehačková pěna, malovaly se obrázky mořské víly a mořských živočichů. K jídlu byly „dary moře“. Pečené chobotničky, 
šneci, škeble a jiné dobroty, které dětem připravily maminky. Noci s Andersenem se zúčastnilo 15 dětí a 2 dospělé osoby. 
 
Noc s Andersenem se uskutečnila také v pobočce knihovny v Trutnově-Horním Starém Městě. Zde se večer sešlo 12 pilných, knihovnu 
pravidelně navštěvujících čtenářů ve věku 7 až 11 let. Všichni přišli přestrojeni za vodní víly či jiné pohádkové vodní bytosti. Za začátku 
setkání proběhla soutěž o nejhezčí masku, kterou vyhrála dívenka převlečená za Malou mořskou vílu, a pak se rozběhl bohatý program 
poskládaný ze soutěží a her. Děti uléhaly k spánku před půlnocí a mnohým se ani ještě spát nechtělo a rády by v hezkých zážitcích této 
kouzelné a tajemné noci pokračovaly.   
 
 
2. duben 
 
Klub českých turistů, odbor Trutnov, uspořádal 33. ročník pochodu, první akci pro veřejnost nazvanou První jarní kilometry. Pro příznivce 
turistiky byly připraveny cyklotrasy i trasy pro pěší. 
 
Hlavním finálovým galavečerem vyvrcholil v trutnovském UFFU 10. ročník soutěže Česko zpívá 2016. Patronkou této celostátní prestižní 
pěvecké soutěže s mezinárodní účastí byla zpěvačka Kamila Nývltová, která zde vystoupila jako host. Kromě soutěžících zde jako hosté 
dále vystoupili zpěvačka Radka Fišarová, zpěvák Josef Vágner, Visual Led Show a Taneční škola Bonifác ze Rtyně v Podkrkonoší. V porotě 
zasedli muzikanti Bohouš Josef, Zdeněk Podhůrský, Jan Bendik nebo režisér Tomáš Magnusek. Soutěž byla určena zpěvákům od 15 do 
26 let (MFD, 01.04.2016). 
 
 
3. duben 
 
V 6. ročníku ankety Dřevěná stavba roku, kterou vyhlašuje nadace Dřevo pro život, letos soutěžilo 88 projektů v 8 soutěžních kategoriích. 
O vítězích rozhodovala odborná porota i laická veřejnost. Oceněno bylo celkem 12 děl, která získala dřevěný diplom a poukaz na 
10.000,00 Kč. Rozhledna Eliška navržená městem Trutnovem mezi nimi bohužel nebyla (internetový portál atlas.cz). 
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4. duben 
 
V Koncertní síni Bohuslava Martinů proběhlo literárně-hudební pásmo o vztahu Karla Čapka a Vítězslava Nezvala nazvané Ruce 
Euridičiny s hudebním doprovodem žáků ZUŠ Trutnov. Pořadatelem byl Klub bratří Čapků Trutnov.  
 
 
4.-8. duben 
 
V tyto dny se uskutečnil výměnný pobyt mezi studenty trutnovského gymnázia a gymnázia Francisceum v Zerbstu. Do Německa se 
vypravilo 14 studentů, kteří byli ubytováni v hostitelských rodinách přímo v Zerbstu nebo v okolních vesnicích. První den si prohlédli 
Magdeburg, středa patřila výletu do Berlína. Po třech hodinách cesty stanuli před budovou Říšského sněmu, kam směli vejít až po přísné 
a důkladné kontrole. Výtah je vyvezl až na střechu budovy, kde měli krásný rozhled. Poté se vydali na procházku ulicí Unter den Linden 
kolem památníku holocaustu k Braniborské bráně a navštívili také místní Muzeum hororu, kde se seznámili s temnými příběhy z berlínské 
historie. Poslední den pobytu strávili vyjížďkou na kolech podél Labe, která skončila grilováním klobásek. Pobyt se i přes malé problémy 
s porozuměním velmi vydařil. Na konci dubna čeká na studenty ze Zerbstu pobyt v Trutnově (RL, duben 2016). 
 
 
5. duben 
 
MŠ Trutnov, pracoviště Tkalcovská, pozvala všechny zájemce na Den otevřených dveří. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne mezi 
14:00 a 16:00 mohli všichni návštěvníci nahlédnout do jejího provozu a každodenního dění. Rodiče mající zájem umístit sem své děti se 
mohli informovat o podmínkách zápisu dítěte pro školní rok 2016/2017, seznámit se s personálem a výchovně-vzdělávacím programem 
školy.  
 
Stejně jako v ostatních trutnovských MŠ mají i zde v jedné ze tříd instalovanou interaktivní televizi a kdykoliv mohou sledovat různé dění. 
V této době byla kamera zaměřena na čapí hnízdo na pivovarském komíně a děti mohly pozorovat zde hnízdícího čápa. Tento den byl 
právě na hnízdě.  
 
Děti z MŠ Trutnov, odloučené pracoviště V Domcích, si udělaly výlet do bledulkového království v Rudníku v bývalých Heřmanových 
Sejfech. Jde o rozsáhlé lány kvetoucích bledulí, které lemují všechny potoky a mokřiny v Rudníku a jeho okolí. 
 
Tento jarní den byl nečekaně velmi teplý, teploty se vyšplhaly až přes 20 ºC. 
 
 
6. duben 
 
Trutnovští policisté společně s policistkou z oddělení tisku a prevence a zástupkyní Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR se ve 
středu 06.04.2016 zapojili do celorepublikové akce s názvem Zebra se za tebe nerozhlédne. Akce byla zaměřena především na nejmladší 
chodce a také na ostatní účastníky silničního provozu. Ráno společně dohlíželi na děti v Komenského ulici a odpoledne se přemístili do 
ulice Na Struze v Trutnově. 
 
Přestože spolek Junák - český skaut, z.s., z důvodu nových projektů oficiálně ukončil celostátně organizovanou spolupráci se sbírkou 
„Pomozte dětem!“, množství skautských středisek sbírku nadále podporuje. Skauti jsou věrni kuřeti. Trutnovské středisko Hraničář též 
a sbírku pod názvem Velikonoční skautské kuřátko organizovalo tento den již po čtrnácté.  
 
Skauti a skautky během ní za dobrovolný příspěvek do sbírkových kasiček rozdávali malá žlutá kuřátka, která pro letošní rok vyrobily 
světlušky (malé skautky ve věku 7-11 let). Chlapci a dívky tímto způsobem pomáhají svým vrstevníkům – dětem postiženým, 
zanedbávaným či jinak ohroženým. 
 
Tato akce je velmi důležitá, neboť i mladší děti ve skautských oddílech si uvědomí, že mohou být užitečné, že mohou zvládnout velkou věc, 
jakou peněžní pomoc znevýhodněným vrstevníkům jistě je. Každý výrobek, třeba i ten méně povedený, může být finančně zhodnocen, 
a významně tak usnadnit třeba život hendikepovanému dítěti. 
 
V ulicích trutnovského centra, na promenádě kolem řeky a na dalších místech mohli občané Trutnova potkávat nejen skupinky dětí ve 
skautských krojích se zapečetěnými pokladničkami, ale i velkého kuřecího maskota, s kterým se mohli vyfotit nebo si s ním potřást 
křídlem. Na Krakonošově náměstí pak sídlil organizační štáb celé akce a kolemjdoucí si mohli vyzkoušet osm zábavných disciplín. Všechny 
úkoly byly motivovány kuřaty nebo vejci. 
 
U návštěvníků byla asi nejvíce oblíbená „Střelnice“, na které se papírovými koulemi trefovali do plechovek majících podobu kuřátek. 
Nejtěžší úkol byl „Najdi kuře“, kdy se během otáčení karet měli hráči pokusit určit jméno ptačího mláděte z fotografie na spodní straně. 
Najít kuře mezi ostatními ptáčaty nebylo opravdu snadné.  
 
Hbitost a obratnost vyžadovalo stanoviště „Kuřecí úprk“, na kterém si soutěžící děti nazuly obří kuřecí pařáty a snažily se co nejrychleji 
oběhnout metu. Trocha šikovnosti byla potřeba při úkolu „Dones vejce“ (nošení velkého Kinder vajíčka na lžíci nebo na pingpongové 
pálce). Dále skauti připravili aktivity „Kuřecí řeč“, „Zachraň kuřátka“, „Namaluj dárek pro kuře“ a „Do zobáčku“. 
 
Odměnou jak účastníkům her, tak i skautům a skautkám byl sladký bonbonek na závěr. Vzhledem k tomu, že akce je již vskutku tradičním 
počinem trutnovského střediska Hraničář, předpokládá se, že bude uskutečněna kolem Velikonoc i v příštím roce. 
 
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky pravidelně promítané v kině Vesmír by bylo tento měsíc možno nazvat malým svátkem pro ctitele 
a příznivce českého animovaného filmu. Sérii pěti snímků, zapůjčených tentokrát z Národního filmového archivu, zahájil proslulý kreslený 
film Zvířátka a Petrovští. Letos v září uplyne 70 let od chvíle, kdy byl uveden na prvním mezinárodním poválečném filmovém festivalu ve 
francouzském městě Cannes v roce 1946, odkud si jeho tvůrce Jiří Trnka přivezl nejvyšší cenu. 
 
Půvabné obrázky k nočnímu dobrodružství trojlístku nespokojených zvířátek se poté společně s obrázky k o rok staršímu filmu s názvem 
Zasadil dědek řepu vydaly dobývat dětská srdce v knížce Františka Hrubína nazvané Dvě veselé pohádky. Před více než dvaceti lety se za 
dětmi na videokazetě pak vypravily i oba výjimečné kreslené filmy. 
 
Nyní se Trnkův vítězný film ocitl v nabídce pro nejmenší návštěvníky kina. V Trutnově ožila legendární zvířátka 06.04. Ačkoliv je všichni 
důvěrně známe, bylo to nezapomenutelných 8 minut čarovné podívané, k níž velmi přispěla také podmanivá hudba, kterou si tvůrci filmu 
vypůjčili ze známého baletu Oskara Nedbala nazvaného z Pohádky do pohádky.  
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Jak se však ukázalo, v Trutnově je sláva Trnkova filmu zcela zapomenuta. Do kina Vesmír nepřišla jediná mateřská škola, jen pár rodičů 
s předškolními dětmi. Celkem se svědky této jedinečné podívané stalo jen 11 diváků.  
 
Úžasný zážitek však čekal tento den v MPT na 22 dětí MŠ Trutnov, pracoviště Novodvorská, a jejich dvě paní učitelky. V rámci edukačního 
programu nabízeného muzeem k výstavě trutnovského malíře Miloše Trýzny si zde daly s panem malířem schůzku. Prohlédly si jeho 
obrázky a pozorně a se zájmem naslouchaly jeho poutavému vyprávění. Na památku mu děti donesly své vlastní obrázky.  
 
 
7. duben 
 
Tento den se dožila věku 104 let druhá nejstarší občanka města Trutnova, paní Jaroslava Jurschinová. Žije v Trutnově-Poříčí u dcery, 
která o ni pečuje.   
 
Kynologická složka trutnovského policejního útvaru získala nečekané významné ocenění. Německý ovčák Polux spolu se svým psovodem 
Michalem Zárubou byli v Praze oceněni v celostátní anketě Statečné psí srdce. Uspěli v kategorii Záchranný čin služebních 
a záchranářských psů mezi stovkami služebních či záchranářských psů z celé republiky. Patří k nim např. služební psi Policie České 
republiky, psi sloužící v městských policiích, u horské služby aj. Polux byl odměněn za záchranu života muže, který se po neúspěšné 
krádeži dal na útěk a chtěl si vzít život. Pes doprovázený svým psovodem našel muže po sedmi kilometrech v náročném terénu s hlubokým 
sněhem, kde chyběly stopy hledaného, a vše záleželo jen na jeho dobrém čichu (Trutn., 07.04.2016). 
 
V MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Žižkova, se konala ukázka a přehlídka živých papoušků. 
 
V MPT se uskutečnila přednáška a projekce nazvaná Na motorce severním Vietnamem. O zážitky ze své cesty se se 72 posluchači podělila 
novinářka PhDr. Ludmila Žlábková. Mezi návštěvníky muzea byli též zastoupeni příslušníci vietnamské komunity v Trutnově.  
 
V Koncertní síni Bohuslava Martinů proběhl desátý večer Jazzince, na němž vystoupili Robert Balzar New Trio a klarinetista Gabriele 
Mirabassi.  
 
Sucho způsobené teplým jarním počasím vedlo k požáru lesního porostu. Krátce po 16. hodině vyjela obě vozidla JSDH Trutnov-Horní 
Staré Město. Požár, jehož rozsah byl asi 60 x 60 m, vznikl v příkrém svahu, což znesnadňovalo rychlý zásah. Protože se v místě události 
nenacházel vodní zdroj, vytvořila jednotka dobrovolných hasičů z Trutnova společně s JSDH Úpice čerpací stanoviště vzdálené asi 1 km na 
Mrtvém jezeře. Voda se dovážela kyvadlově za pomoci dvou cisteren. Celý zásah trval necelé tři hodiny. Po návratu na základnu bylo nutné 
umýt veškerou techniku a prostředky, které byly vinou prašného prostředí velmi zašpiněné. 
 
 
8. duben 
 
V UFFU se konal Jarní koncert Krakonošky. Letos jubilejní k 60. výročí tohoto orchestru. Na koncert přišlo 275 návštěvníků.  
 
Galerie Draka Trutnov otevřela výstavu obrazů Radka J. Meduny.  
 
 
9. duben 
 
Ředitel Střední průmyslové školy Trutnov Ing. Vladislav Sauer a majitel firmy KASPER KOVO, s.r.o., Ing. Rudolf Kasper podepsali na 
pracovišti pro praktické vyučování v Mladých Bukách Smlouvu o vzájemné spolupráci. Součástí slavnostního podpisu bylo předání 
mimořádného finančního daru škole od firmy KASPER KOVO, s.r.o., ve výši 200.000,00 Kč na dovybavení strojních dílen. 
 
Při této příležitosti majitel firmy Ing. Rudolf Kasper připomněl dosavadní úspěšnou spolupráci školy a společnosti v oblasti umožnění 
odborného výcviku, souvislé praxe žáků na pracovištích společnosti či v oblasti materiální a finanční. Podpisem smlouvy byla završena 
snaha společnosti a školy o navázání těsnějších vzájemných vztahů. Pan Ing. Kasper nabídl také studentům po skončení studia zaměstnání 
ve své firmě, která má dnes více než 300 zaměstnanců, mezi nimiž již jsou také absolventi SPŠ Trutnov. Slavnostnímu aktu byli přítomni 
studenti 3. ročníku oboru s výučním listem Nástrojař, kteří se zúčastnili soutěže Nástrojař roku. Vítězem soutěže se stal Petr Vodák, druhý 
skončil Dan Rücker a na třetím místě se umístil Radek Seidel, kterým Ing. Rudolf Kasper předal hodnotné ceny ve výši téměř 
10.000,00 Kč věnované jeho firmou.  
 
V malém sále Staré radnice proběhlo vítání 14 nových občánků Trutnova. 
 
Významné životní jubileum, 85 let, oslavil člen Fotoklubu KDÚ Trutnov, významný trutnovský fotograf a držitel Kulturní ceny města 
Trutnova Jiří Havel.  
 
Josef Lábus, trutnovský trenér dětí v běžeckém lyžování, získal za svoji práci s nejmenšími dětmi titul Zlatá koruna Královéhradeckého 
kraje. Za 40 let, kdy se této práci věnuje, prošly jeho tréninkem stovky chlapců a děvčat, z nichž někteří se výrazně zapsali do historie 
běžeckého lyžování.   
 
V trutnovském plaveckém bazénu se konaly první oficiální závody v nádechovém potápění v bazénových disciplínách. Hlavním 
organizátorem tohoto prvního závodu ze série Apnea Academy Cup 2016 byl oddíl nádechového potápění Apneablue.cz. Závod byl určený 
všem zájemcům. Svou kategorii měli freediveři, amatéři i začátečníci. 
 
 
9.-10. duben 
 
Tato sezóna je poslední, kterou stráví trutnovští kuželkáři na staré dvoudráze, která jim sloužila neuvěřitelných 87 let. Čeká je loučení, 
neboť brzy bude mít tento sport nové zázemí odpovídající jeho zdejší tradici a významu. 
Víkend byl ve znamení posledních mistrovských utkání družstev. Loučení bylo i trochu nostalgické, ale bylo korunováno skvělými výkony 
a výhrami. Více RL, duben 2016.  
 
 
10. duben 
 
V rámci Rodinných UFFOkousků proběhlo představení Divadla Cylindr nazvané Ronja, dcera loupežníka. Představení pro děti od 5 let 
vzniklo na základě stejnojmenného pohádkového příběhu švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Vidělo jej 197 diváků. Stalo se tak 
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nejnavštěvovanějším programem z dubnových UFFOkousků. Knihu s ilustracemi Jiřího Kalouska vydanou nakladatelstvím Albatros 
v roce 1987 si děti mohly vypůjčit v trutnovské knihovně. 
 
ReBels team obhájil na závodech na Dvorské jedničce už čtvrtý rok po sobě 1. místo, tentokrát s formací ReBelky pod vedením Karolíny 
Špundové a Davida Laušmana. Formace The ReBels se pod vedením Davida Laušmana umístila na 2. místě. Obrovským úspěchem pro 
celý ReBels team bylo 5. místo dětského hip hopu v premiérové sestavě pod vedením Týny Zastavové a Markéty Fajfrové. Posledním 
výrazným úspěchem bylo umístění Adély Šulcové na druhém místě v kategorii sólo modern dance a 6. místo v kategorii duo - disco Adélky 
Výborné a Natky Máčové. ReBels team byl na těchto závodech jedním z nejúspěšnějších oddílů. Více RL, duben 2016.  
 
 
11. duben 
 
Pod patronací předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka a starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce se ve 
společenském centru UFFO v Trutnově uskutečnilo zasedání Kladské komise historiků. Zasedání se konalo po dvou letech a pozvání na něj 
přijala také velvyslankyně Polské republiky Grazina Barnatowicz. 
 
V 9:30 zasedání zahájil ředitel Muzea Podkrkonoší v Trutnově PhDr. Vlastimil Málek, po něm se ujal slova předseda Kladské komise 
historiků prof. PhDr. Vladimír Wolf, který nejdříve přečetl zdravici nepřítomného starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce. Poté 
přednesl zprávu o činnosti komise a poděkoval všem sponzorům. 
 
Po přestávce a občerstvení následovala vystoupení hostů, referáty a diskuze. Po obědě, na který měli účastníci čas od 12:00 do 13:00, 
proběhly diskusní příspěvky.  
 
Na zasedání byl představen nový Kladský sborník XI vydaný nakladatelstvím Lupus Trutnov za finanční podpory velvyslanectví Polské 
republiky v Praze, Slezské univerzity v Opavě, města Trutnova, Muzea Podkrkonoší v Trutnově, firmy Grund, a.s., Mladé Buky, firmy 
Kasper, s.r.o., Trutnov, Ing. Nguen Van Ngoc, firmy VaK Trutnov, Regionálního muzea v Náchodě a Městského úřadu Police nad Metují.  
 
Závěr zasedání byl v 15:00 a ještě hodinu poté pokračovala volná beseda zájemců při kávě a čaji.  
 
Na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov proběhl nácvik evakuace budovy školy.  
 
 
12. duben 
 
Na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov se konal již 38. ročník okresního kola Středoškolské odborné 
činnosti (SOČ). Do okresního kola letos postoupilo devět studentů ze čtyř středních škol v okrese. Všechny soutěžní práce byly na vysoké 
úrovni, jak po stránce odborné, tak i formální. Porota složená z expertů v jednotlivých oborech nakonec poslala do krajského kola dvě 
odborné práce studentů Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, dvě práce studentů trutnovského gymnázia a jednu práci SPŠ Trutnov.   
 
VOŠZ a SZŠ Trutnov reprezentovaly dvě studentky. Míša Rybišárová s prací o bipolární poruše a Dominika Bekrová s prací zaměřenou na 
náhradní rodinnou péči. Obě studentky získaly první místo ve svých oborech (zdravotnictví + pedagogika, psychologie, sociologie 
a problematika volného času), na postup do krajského kola to však bohužel nestačilo. 
 
Městská knihovna Trutnov pořádala přednášku autorky kuchařek a knih o zdravém životním stylu Jarmily Mandžukové nazvanou Projezte 
se ke zdraví.  
 
Zdarma, bez placení vstupného se v UFFU uskutečnila autorem komentovaná prohlídka právě instalované výstavy Patrika Proška nazvaná 
Místo činu. Projekt se uskutečnil za podpory Ministerstva kultury ČR.  
Od tohoto dne byly v Inforecepci UFFO k prodeji v ceně 770,00 Kč Cirk-UFF pasy, které opravňovaly majitele ke vstupu na veškerá 
placená vystoupení v rámci festivalu Cirk-UFF za zvýhodněnou cenu.  
 
Po stopách bojů prusko-rakouské války v Trutnově se na společné vycházce do přírody vypravili členové místního Svazu tělesně 
postižených. Prošli parkem, lesními stezkami vystoupali k Janské kapli a dále na vrch Šibeník k památníku generála Ludwiga von 
Gablenze. Putování za historií ukončili občerstvením v restauraci na Bojišti.  
 
 
13. duben 
 
Největší sportovní organizace v Trutnově, Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov, si zvolila nové vedení. Jejím novým předsedou se 
stal Petr Musil (předseda oddílu atletiky), který byl ve volbě jediným kandidátem. Na valné hromadě dostal hlas všech 22 přítomných 
delegátů. Sedm z celkového počtu 29 pozvaných oddílů se z volby předem omluvilo. Ve funkci nahradil Radka Horáka, který v závěru 
loňského roku rezignoval a založil Spartak Trutnov. 
 
Na valné hromadě se zároveň schvalovaly nové stanovy, volil se výkonný výbor i kontrolní komise. Do pětičlenného výboru kromě Petra 
Musila ještě usedli Vladimír Smilnický (basketbal), jenž získal funkci místopředsedy, Jiří Hauf (volejbal), Jaroslav Bojarský (americký 
fotbal) a pracovnice sekretariátu Ivana Kazdová. V kontrolní komisi bude pracovat Pavel Petržela (orientační běh), Miroslav Tlamka 
(cyklistika) a Hynek Stiehl (basketbal) (Trutn., 14.04.2016). 
 
 
14. duben 
 
ZUŠ Trutnov zahájila kurz keramiky pro začátečníky i pokročilé nad 16 let nazvaný Hliněné čtvrtky. Jeho účastníci se zde scházeli po deset 
večerů, vždy od 18 do 20 hodin. Za kurz zaplatili 950,00 Kč.  
 
V MPT přednášel historik muzea PhDr. Ondřej Vašata. Na přednášku nazvanou Národní obec fašistická na Úpicku přišlo 81 návštěvníků.  
 
V Koncertní síni Bohuslava Martinů proběhl předposlední, jedenáctý večer Jazzince 2016, na němž vystoupil klavírista a skladatel Petr 
Beneš. Společně se saxofonistou Ondřejem Štveráčkem, kontrabasistou Tomášem Barošem, bubeníkem Markem Urbánkem a hostujícím 
trumpetistou Miroslavem Hloucalem zde pokřtil své album PBQ+1. Dalším účinkujícím byl muzikant a zpěvák z Izraele Adam Ben Ezra.  
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15. duben 
 
Začaly růst houby. Členové Mykologického kroužku Trutnov našli větší počet jarních hub.  
 
 
15.-17. duben 
 
Kino Vesmír uvedlo film Jak básníci čekají na zázrak, který je pokračováním oblíbené série filmů s Pavlem Křížem a Davidem Matáskem.  
 
 
16. duben  
 
V prostorách městského úřadu na Nové radnici skončila úspěšná výstava Jazz World Photo 2016 a podobně jako loni se i letos vydala na 
pouť po dalších galeriích u nás a v Evropě.  
 
V malém sále na městském úřadě se sešel Klub filatelistů Trutnov a po celé dopoledne probíhala výměnná schůzka. 
 
Více než čtyřicet dobrovolníků se tohoto dne pustilo do likvidace černých skládek. Na 20 lidí, kteří pro tento účel vyfasovali ochranné 
rukavice a igelitové pytle, uklízelo na Kryblici. Krok za krokem zvolna postupovali dopředu a pytle se plnily odpadky a nepotřebným 
harampádím. Za necelých 5  hodin tak naplnili více než 100 pytlů. První černou skládku objevili u garáží vedle penzionu Úsvit. Kromě 
skleněných či plastových lahví v ní byly například krumpáč, kanystr, židle, matrace, sáček plný nových vrutů či plášť z dětského kola. Vše, 
co lze bez problému odvézt na sběrný dvůr. Uklízelo se také v Poříčí, na Zelené Louce a ve Volanově.  
 
Všude byly naplněny desítky pytlů a nalezena spousta věcí, které se do pytle nevešly. 14 lidí se v rámci plánované akce Čistá řeka Úpa 
pokusilo o jarní úklid řeky Úpy. Také zde čekala spousta nemilých nálezů a překvapení, na jejichž odnesení pytel nestačil. Vzhledem 
k malému počtu uklízejících se celý plánovaný desetikilometrový úsek řeky uklidit nepodařilo. Dobrovolníci pytle snesli na několik 
svozových míst. Odtud byly odvezeny pracovníky Technických služeb Trutnov (Trutn., 17.04.2016). 
 
Na ZŠ Mládežnická proběhl 23. ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené, který uspořádala Mateřská škola, Základní škola a Praktická 
škola Trutnov.  
 
 
17. duben  
 
V Muzeu Podkrkonoší v Trutnově skončila hojně navštěvovaná výstava trutnovského výtvarníka Miloše Trýzny, kterou si prohlédlo velké 
množství návštěvníků. Splnilo se tak autorovo přání, které vyjádřil v tiráži almanachu. „Maluji pro radost! A budu mít radost, když mé 
obrázky budou i Vám radost přinášet.“ Také on zde byl častým návštěvníkem. Jeho velkou radost z výstavy umocňoval i fakt, že se během 
jejího trvání prodalo na 150 kusů katalogu k výstavě, vydaného jeho vlastním nákladem. Muzeum navštívil také v tento poslední den. Celé 
odpoledne se věnoval návštěvníkům a posledního z nich, svého přítele Štěpána Josefa, který odcházel těsně před uzavírací dobou muzea, 
obdaroval obrázkem. 
 
Jeho přání se splnilo. Výstava měla veliký úspěch, přinesla radost a líbila se nejen místním, ale i návštěvníkům odjinud, kteří do muzea 
zavítali zcela náhodně. Našli se i zájemci o jeho obrazy a kresby. V poslední den výstavy prodal jeden ze tří vystavených aktů a další 
obrázky byly zamluveny.  
 
 
17.-23. duben  
 
V rámci projektu Erasmus+ pod názvem „Vitajte u nás“ proběhlo na Slovensku první setkání zúčastněných škol, mezi nimiž byla také 
trutnovská ZŠ V Domcích. Pro všechny vybrané zúčastněné žáky byl připraven pestrý poznávací program. 
 
V neděli 17.04. se rozjeli do Bratislavy, kam dorazili již v poledne. Při čekání na přílet dalších skupin stihli navštívit Bratislavský hrad, 
vidět sídlo prezidenta SR, projít Michalskou bránou a také zajít k řece Dunaj. Společně s ostatními skupinami pak následně odjeli do 
Nového Tekova v blízkosti Levic, kde se ubytovali na Ranči u Bobiho.  
 
V pondělí 18.04. navštívili hostitelskou školu sv. Vincenta de Paul v Levicích. Přivítáni byli panem starostou a prohlédli si místní hrad 
a muzeum. Potom se vydali ke kalvárii, odkud se z vyhlídkové věže otevřel krásný výhled na město a jeho okolí. 
 
V úterý se vypravili na prohlídku nedaleké jaderné elektrárny Mochovce. Po obědě vystoupali na vrch Šiklóš, kde se jim opět naskytl 
zajímavý výhled na okolní krajinu a město Levice. 
 
Středa patřila návštěvě Štiavnických dolů a procházce po Bánské Štiavnici. Na zpáteční cestě se zastavili v obci Pukanec, kde ochutnali 
tradiční jídlo, tzv. párance. Po prohlídce místního kostela odjeli do obce Brhlovce, kde zašli do skalního obydlí.  
 
Čtvrtek patřil náročné cestě do Velké Lomnice ve Vysokých Tatrách. Na cestě se zastavili v obci Dehtáre a v místní salaši mohli ochutnat 
další tradiční místní pokrmy – halušky nebo makové šúlance. Dále už na ně čekala Demänovská jeskyně svobody, která je ohromila svou 
nádhernou výzdobou. Dokonce zvládli i Chopok, druhou nejvyšší horu Nízkých Tater. Nejednalo se však o výstup, na její vrchol byli 
z Jasné vyvezeni třemi typy lanovek. Pak už následovala Velká Lomnice.   
 
Pátek patřil výletu na Hrebienok, kam ze Starého Smokovce vyjeli pozemní lanovkou. Odtud zamířili k vodopádům Studeného potoka a na 
nejstarší chatu ve Vysokých Tatrách, pokračovali zpět na Hrebienok a sešli na Bílovu chatu, kde byl oběd. Po návratu do Starého Smokovce 
se ještě podívali k jezeru ve Štrbském plese, nakoupili poslední suvenýry a dárečky a již bylo potřeba myslet na návrat.  
 
Sobota patřila rozloučení v Tatranské Lomnici, zanechání objemných zavazadel v místním penzionu a vyjížďce na Skalnaté pleso. Po obědě 
již následovala cesta vlakem do Popradu, přestup na pendolino, kterým dojeli až do Pardubic. A pak mikrobusem již domů.  
 
 
18. duben 
 
Na trutnovské policisty se s žádostí o pomoc obrátila třiasedmdesátiletá žena, které se od domu ztratil hliníkový žebřík za čtyři tisíce 
korun. Přivolaní policisté provedeným šetřením ještě ten den zjistili osobu pachatele a poškozené žebřík vrátili. Jednalo se o muže, kterého 
si najala na práci okolo domu. Za spáchání přečinu krádeže, za který byl v minulosti již dvakrát soudně trestán, mu hrozí až tři roky ve 
vězení.  
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Koncertní síň Bohuslava Martinů žila známou Pohádkou pošťáckou Karla Čapka. Představení pro děti i dospělé, své členy i další zájemce 
pořádal Klub bratří Čapků Trutnov.  
 
 
19. duben 
 
Tento den byly zahájeny práce na výměně oken, parapetů a opravě fasády na západní straně budovy Muzea Podkrkonoší v Trutnově. 
 
Studenti OA Trutnov Jan Ildža a Aleš Vlk se zúčastnili Mistrovství republiky v grafických předmětech v Novém Bydžově. Jan Ildža při již 
třetí účasti na Mistrovství republiky v psaní na klávesnici dosáhl svého nejlepšího umístění. Z 35 soutěžících byl výkonem 407 č. úh. za 
minutu bez chyby sedmý. Výborný výkon v korektuře textu (88 korektur se třemi chybami) předvedl i Aleš Vlk a obsadil 10. místo.  
 
Každým rokem podniknou žáci 3. ročníků v rámci volitelného předmětu zeměpis cestovního ruchu exkurzi do některého zajímavého místa 
v zahraničí. Letos se rozjeli do Mnichova.  
 
Slavnostní vernisáží za účasti obou výtvarných umělců byla v Galerii UFFO otevřena výstava manželů Eriky Bornové a Tomáše 
Císařovského nazvaná Ve dvou. Tato společná výstava byla retrospektivou jejich dosavadní tvorby. Tomáš Císařovský představil své 
obrazy, jeho paní sochy vyřezávané do polystyrenu. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Mezi četnými 
návštěvníky vernisáže se objevil i proslulý trutnovský fotograf Bohdan Holomíček (*1943). Tuto výstavu mohli zájemci navštívit až do 
24.05.2016.  
 
Redakce Trutnovinek zveřejnila na svých webových stránkách výsledky sváteční soutěže o nejoriginálněji ozdobené velikonoční vajíčko. 
Nejvíce nadchla barevnými látkovými odstřižky ozdobená velikonoční vajíčka Jany Rudolfové. Za 1. místo v soutěži získala poukázku 
v hodnotě 3.000,00 Kč na nákup brýlí v Oční optice Malinský. Celkem se do soutěže přihlásilo 31 čtenářů. 
 
 
20. duben  
 
Krajský zastupitel za ČSSD MUDr. Pavel Trpák neuspěl se svým návrhem odvolat ředitele trutnovské nemocnice Romana Koudeleho. 
Pavel Trpák, který je zároveň předsedou dozorčí rady zdravotnického holdingu, mu vytýkal údajně nevýhodné smlouvy na marketingové 
aktivity a zbytečné výdaje pro softwarové firmy. K plýtvání penězi mělo docházet ještě v době, kdy byl Roman Koudele ředitelem 
v Janských Lázních. O odvolání jednaly špičky Královéhradeckého kraje. Trpákovi se však nepodařilo přesvědčit ani své spolustraníky.  
 
Podle hejtmana Lubomíra France (ČSSD) koalice situaci projednala a zástupci obou koaličních klubů, ČSSD a KSČM, se shodli na tom, že 
pro změnu ve vedení nemocnice v Trutnově nejsou důvody. Námitky proti své osobě Roman Koudele odmítl. Poukazoval na to, že 
v Janských Lázních již tři roky nepracuje a dokonce zvažoval i svoji rezignaci. Nakonec se rozhodl zůstat (MFD, 20.04.2016).  
 
Na ZŠ Komenského Trutnov se konaly přijímací zkoušky do budoucí sportovní třídy pro žáky 5. tříd. Zájemci byli vybíráni na základě 
jednoduchých pohybových testů. Předvedli člunkový běh, skok z místa, hod, desetiskok, leh/sed za 1 minutu, shyby, hloubku předklonu, 
sprint 50 m a běh na 1 km.  
 
U příležitosti významného životního jubilea známého trutnovského fotografa Jiřího Havla otevřela Galerie města Trutnova výstavu 
nazvanou Expedice Dolomity 2014. Slavnostní vernisáž za přítomnosti Jiřího Havla a všech dalších šesti fotografů, kteří společně s ním 
Dolomity navštívili, proběhla ve výstavním prostoru Městského úřadu Trutnov. Úvodní slovo obstaral jubilant a další účastník expedice 
Vladimír Groh. Své snímky vystavili i ostatní účastníci expedice, Jiří Flídr, Pavel Hintner, Miroslav Horčička, Zdeněk Pilc a Miroslav 
Roubínek. Vystavené fotografie byly k vidění až do 24.06.2016.  
 
Tenistka Simona Křepinská, patřící věkem stále do kategorie mladších žákyň, vybojovala zlato v singlech i v deblech na meziokresním 
přeboru starších žákyň Královéhradeckého kraje, který proběhl na kurtech Tenis-Centrum DTJ Hradec Králové.  
 
Ačkoliv svátek sv. Jiří, patrona skautů z celého světa, je slaven 24.04., členové trutnovského střediska Hraničář uspořádali oslavu již ve 
středu 20.04. v 17:00 u klubovny v centru Trutnova. Na oslavě nechyběli ani hosté, rodiče, prarodiče a sourozenci současných „vlčat“ 
a „světlušek“, oldskauti a bývalí členové střediska. Celkem se sešlo asi 120 lidí.  
 
 
21. duben 
 
 V MPT zahájena slavnostní vernisáž výstavy s názvem Fürbacher a Fürbacher: Výstava obrazů trutnovských výtvarníků, která představila 
tvorbu současného trutnovského malíře a člena Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov Roberta Fürbachera (*1970) a jeho 
pradědečka malíře Josefa Fürbachera (1894-1971). 
 
Robert Fürbacher, rodák z Trutnova, studoval v letech 1988-1992 pod vedením akademického malíře Willema Koelewijna na Volné 
umělecké akademii v Rotterdamu v Nizozemí. Z této doby pochází také jeho první obrazy namalované na plátně. Zprvu se věnoval 
krajinomalbě, velmi brzy však začal hledat svůj vlastní styl. Vyzkoušel si pop art, impresionismus či grafiku; od konce 90. let je jeho jméno 
spojeno především s abstraktním uměním. 
 
V Nizozemí žil a tvořil do roku 2008, ještě v tomto roce se však vrátil zpět do Čech, usadil se ve svém rodném městě, kde žije a tvoří 
i v současnosti. Od roku 2008 je také členem Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov. Nová díla vznikají v jeho ateliéru ve Školní 
ulici.  
 
Jedním z jeho nejkrásnějších vystavených děl byl podle návštěvníků obraz s názvem Tanec bohů. Pozornost upoutával i zvláštní obraz 
s názvem Three Cool Cats (Tři pohodové kočky) z roku 2015, připomínající spíše starou fotografii. Jak sám umělec prozradil, v tomto 
případě šlo o obraz na objednávku. Objednavatel skutečně donesl dobovou dopisnici s fotografií Prahy a podle ní žádal namalovat obraz. 
Malíř se dal do práce, ale zájemce se víc neobjevil a obraz mu tak dodnes zůstal. Na návrh dětí, které se učí malbě na plátno, jej dodatečně 
oživil třemi kočkami na střechách blízko sebe stojících domů. 
 
Zatímco jméno i tvorba Roberta Fürbachera je díky jeho návratu v Trutnově dostatečně známá, jméno i tvorba jeho pradědečka Josefa 
Fürbachera upadla téměř v zapomenutí. 
Umělcův pradědeček Josef Fürbacher měl naopak v oblibě zejména krajinomalbu a květinová zátiší. I když se jednalo o malíře samouka, 
jeho obrazy se vyznačují velmi dobrou uměleckou úrovní. Výstava 22 obrazů v MPT je první výstavou vůbec, která kdy představila jeho 
tvorbu. Zásluhou MPT je nejen představení díla, ale také zpracování malířova životopisu.  
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Návštěvníci si mohli prohlédnout hlavně jeho oleje na překližce, několik olejů na plátně a oleje na kartonu. Náměty našel hlavně 
v Krkonoších, ale výstava ukázala také obraz nazvaný Ze Středomoří nebo Alpy, které viděl patrně při svém odjezdu na frontu do Itálie. 
Velmi zajímavý je i nedokončený a nevročený portrét Jana Žižky z Trocnova nebo obraz Dívčí válka z roku 1952. Kromě toho se malíř 
věnoval také malbě květinových zátiší. Oblíbené měl vlčí máky a pivoňky. Návštěvníky však nejvíce zaujal olej na plátně z roku 1949 
nazvaný Domek Antošových v Suchovršicích. V této malé obci autor nějaký čas bydlel.  
 
Vystavené obrazy pocházely téměř výhradně ze soukromých sbírek. Překvapivou záhadu ukrývalo jedno z jeho zátiší s vlčími máky. Na 
druhé straně obrazu byl rozpracován obraz stojící Madony s děťátkem. Zatímco postava Madony byla téměř hotova, malý Ježíšek, kterého 
drží na rukou, a okolí bylo načrtnuto jen tužkou. Tužkou naznačen byl i ovál, který napovídá, že malíř měl patrně v úmyslu udělat kopii 
Madony z nějakého velkého oválného obrazu, jaké se v padesátých letech věšely v ložnicích.  
 
Také malířův život dodnes skrývá mnohá tajemství. Zajímavé mimo jiné je, že ač by jeho příjmení svědčilo o německém původu, on i jeho 
rodiče se vždy hlásili k české národnosti.  
 
Divadelním představením pro dva herce s názvem Každý rok ve stejnou dobu, v němž účinkovali Veronika Freimanová a Zdeněk Žák, 
hostovalo v UFFU pražské Divadlo Bez zábradlí. Na představení přišlo 363 diváků.  
 
 
22. duben 
 
V Kafka café&cocktail baru na Krakonošově náměstí proběhl pořad studentek trutnovského gymnázia s názvem Autorský literární večer 
Adély Havlové a Kateřiny Jánové.  
 
Další slavnostní chvíle čekaly na příznivce výtvarného umění při slavnostní vernisáži v největším trutnovském hotelu Patria. Za velkého 
zájmu veřejnosti představil své obrazy evropsky proslulý a oceňovaný malíř a autor moderního umění Joe Muczka Jr. Součástí programu 
byla také ukázka malby na lidské tělo, autogramiáda, při níž umělec podepisoval katalogy ke své výstavě, a bohatá tombola, v níž čekala na 
první tři vylosované šťastlivce malířova umělecká díla. 
 
 
22.-23. duben 
 
V Liberci se konalo Mistrovství ČR v plavání. Za trutnovský oddíl postoupili přes soutěže v krajských kolech dva reprezentanti: Stanislav 
Mach a Jan Tásler. Obrovského úspěchu dosáhl Jan Tásler. Na 50 m znak získal první místo a s ním zlatou medaili. Stanislav Mach 
vybojoval pěkné 4. místo na 50 m prsa (RL, květen 2016).  
 
 
23. duben 
 
Oddíl sportovní gymnastiky Spartak Trutnov, z.s., ve složení Dominik Janko, Šimon Krátký a Matyáš Vogler se představil v gymnastické 
hale v Liberci v kategorii Adepti, kde soutěžil ve čtyřech disciplínách: akrobacie, kruhy, přeskok a hrazda. Vybojoval dvě zlaté medaile 
s poháry a jedno čtvrté místo (RL, květen 2016).  
 
 
24. duben 
 
Konala se výroční členská schůze Svazu tělesně postižených, na níž byla pozvána pracovnice Úřadu práce Trutnov paní Šafaříková, která 
přítomné seznámila se změnami v oblasti sociální a důchodové péče.  
 
S představením nazvaným Cesta do pravěku se v UFFU představilo Městské divadlo Zlín. Tvůrci se při psaní inspirovali stejnojmenným 
legendárním filmem režiséra Karla Zemana z roku 1955. 
 
 
25. duben 
 
Za přítomnosti všech 33 členů proběhlo 2. zasedání Zastupitelstva města Trutnova. 
 
Na faře Římskokatolické farnosti arciděkanství Trutnov se uskutečnila schůze pastorační rady farnosti. Jako host se jí mimořádně 
zúčastnila kronikářka města Mgr. Alena Křivská. Cílem setkání bylo navázání spolupráce, poskytování informací z dění ve farnosti do 
kroniky města. Duchovní správce farnosti P. Adrian Sedlák i celá pastorační rada byli velmi vstřícní, o spolupráci projevili zájem, 
dohodnut byl způsob předávání informací i jejich obsah. 
 
Trutnovští kriminalisté ve spolupráci s kolegy ze Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje zadrželi muže 
a ženu ve věku 46 a 29 let. Muž byl ještě téhož dne obviněn ze zločinu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy. Za vinu je mu kladeno, že od propuštění z vězení v lednu 2013 do současnosti na okrese Trutnov i jinde v České republice 
prodával sůl metamfetaminu, tzv. pervitin, a od léta 2015 dosud ho v okrese Náchod i vyráběl. 
Ženu kriminalisté po provedení nezbytných úkonů trestního řízení propustili na svobodu. Z výpovědi obviněného vyšlo najevo, že se živil 
hraním automatů a že za poslední čtyři roky nikde oficiálně nepracoval. 
 
Vystoupením populárního a u nás velmi oblíbeného slovenského zpěváka a hudebníka Richarda Müllera a jeho kapely skončil v UFFU 
hudební festival Jazzinec 2016.  
 
 
26. duben 
 
Proběhl Den otevřených dveří v Centru náhradní rodinné péče MAJÁK. To vzniklo před třemi lety při Oblastní charitě Trutnov a za cíl si 
dalo pomáhat rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. Návštěvníci si mohli prohlédnout jeho prostory, pohovořit s pracovnicemi, na 
odpoledne byla pro veřejnost připravena beseda o náhradním rodičovství. Děti si mohly pohrát v dětské herně a také namalovat obrázek 
na téma MAJÁK. Obrázky byly následně odměněny a v prostorách centra vystaveny.  
 
Tento den se děti MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Benešova, rozloučily s malou ježčicí Růženkou, která zde měla od ledna domov. Byla 
vrácena zpět do volné přírody. Vypuštěna byla do lesního porostu u hromady větví na Vysoké stráni za vodárnou v Poříčí.  
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27. duben 
 
Na pondělním jednání zastupitelstva města Trutnova se rozhodovalo o tom, kdo dostane Kulturní cenu města Trutnova za rok 2015. 
Téměř jednomyslně bylo odsouhlaseno, že budou uděleny dvě. Obdrží ji fotograf Ctibor Košťál a spolek Stachelberg (KD, 27.04.2016). 
 
Ceny se ani tentokrát nedočkal zakladatel trutnovského Open Air Music Festivalu Martin Věchet, kterého navrhovali opoziční zastupitelé 
Jaroslav Andrle a Petr Sobotka ze sdružení Žít v Trutnově. Proti udělení ceny byla kulturní komise i vedení města.  
 
Podle Petra Sobotky má festival velkou tradici a dělá Trutnovu dobrou reklamu. Podle starosty města Ivana Adamce by festival neměl být 
založený na antagonistických vztazích s městem a Martin Věchet by se měl veřejnosti omluvit za své nevhodné chování při předávání této 
ceny Václavu Havlovi v roce 2010, kdy při projevu starosty v UFFU vytáhl transparent a přišel oblečený v protestním tričku (KD, 
27.04.2016).  
 
 
28. duben 
 
Ve spolupráci s Okresním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu v Trutnově a za účasti jeho předsedkyně paní Danuty Šulcové se 
v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově konala přednáška pracovníka Historického ústavu AV ČR v Praze PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D., nazvaná 
Oběti Osvětimi a popírači holocaustu. Přednáška byla vlastně rozhovorem přednášejícího s pamětnicí, paní Evou Liškovou-Polákovou 
(*1929), která jako 13leté děvče prošla coby vězeňkyně koncentračním táborem v Osvětimi a dalšími nacistickými vězeňskými zařízeními.  
 
Součástí besedy bylo i promítnutí autentických filmů natočených nacisty přímo v Osvětimi. Přednáška proběhla dvakrát. Poprvé 
odpoledne ve 14:30 pro studenty Gymnázia Trutnov a další zájemce a podruhé od 17:00 pro nejširší veřejnost. Přednášku i vyprávění 
pamětnice si poslechlo 78 návštěvníků. Oba vzácní hosté i předsedkyně OV ČSBS se podepsali na památku do Knihy osobních zápisků 
kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské. Přednášející PhDr. Vojtěch Kyncl napsal: „Pozvání do Trutnova si vážíme a pevně věříme, 
že příběh pamětnice zůstane v posluchačích další čtyři generace. Jen tak můžeme zabránit opakování hrůz nacistického režimu a udusit zlo 
v jeho základech. Bojujme silou ducha, ne zbraní.“ 
 
Členové Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město se zúčastnili akce „Dny prevence“ pořádané na ZŠ Mládežnická 
Trutnov. Zde vytvořili pro žáky dvě stanoviště. Na prvním stanovišti přichystali žákům za úkol projít překážkovou dráhu. Na druhé si žáci 
mohli prohlédnout obě dvě jejich hasičská vozidla. Zároveň se dozvěděli zajímavosti o činnosti hasičů a o vybavení, s nímž pracují. Na této 
akci se také podílel Český červený kříž Trutnov, Městská policie Trutnov a Policie ČR.  
 
V MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Úpská, přivítali návštěvu z polské MŠ v Kamiennej Górze. V rámci přeshraničního projektu z EU, ve 
kterém je tato pravidelná návštěva uskutečňována již několik let, si děti společně zaběhaly, zajezdily na koloběžkách, zahrály fotbal, florbal 
a basketbal. Letos byla akce zaměřena na čarodějnické téma, takže bylo postaráno o notnou dávku radostného pohybu i zábavy. 
 
Za účasti autorky byla v Galerii Domu tisku Trutnov slavnostní vernisáží otevřena výstava malby a grafiky Jany Mlynářové Okolo nás. 
Mladá talentovaná výtvarnice z Velkých Svatoňovic zde představila např. práce z cyklů Cesty, Pod nohama, Kmeny, Horizonty a Vítkovice. 
 
 
29. duben 
 
Okresní soud v Trutnově uznal Miloslava Jirmana vinným za tragický pád nákladní lanovky u chaty Bumbálka ve Špindlerově Mlýně v roce 
2013, při němž zemřel osmatřicetiletý muž a dvě ženy a dvě děti se vážně zranily. Od jeho potrestání však upustil. Soud přihlédl k tomu, že 
pasažéři nerespektovali pokyny provozovatele (nákladní lanovka z roku 1980 byla určena pouze pro přepravu zavazadel) a také 
k dosavadnímu bezúhonnému způsobu života obžalovaného (Trutnovsko 5 plus 2, 29.04.2016, dále jen T5P2). 
   
V tanečním sále ZUŠ Trutnov proběhl Mezinárodní den tance 2016, který pořádala trutnovská ZUŠ ve spolupráci s občanským sdružením 
STUDIO a tanečními skupinami z Trutnova. ZUŠ Trutnov tohoto dne otevřela dveře tanečních sálů široké veřejnosti a zdarma nabídla 
všem zájemcům pestrou paletu tanečních stylů.  
 
Ve Školní ulici (budova A) proběhly tyto lekce: 
17:15−18:00 Balet (ZUŠ), Dancehall (Mája) 
18:15−19:00 Moderní − scénický tanec (ZUŠ) 
19:15−20:00 Contemporary dance (ZUŠ), Africký tanec (ZUŠ)  
Zúčastnit se jich mohli zájemci bez rozdílu věku a dosavadních tanečních zkušeností. Vybrat si mohli dle svého zájmu, vyzkoušet zdarma 
však mohli všechno.  
 
Čarodějnický rej, soutěže a veselení se v čarodějnických kostýmech proběhl v MŠ Trutnov, odloučené pracoviště V Domcích. 
 
Poslední pátek v měsíci dubnu byl tradičně dnem cyklistické časovky do vrchu. Tento rok proběhl již 20. ročník. Jde o závod, který 
připravují organizátoři ze Střední průmyslové školy Trutnov pro žáky základních a středních škol. Závodu se zúčastnilo celkem 42 jezdců 
z 9 škol. Absolutním vítězem se stal Šimon Vaníček ze SPŠ Trutnov ve vynikajícím čase 6:40 minut na trati 2,4 km, který tak zaostal 
o pouhých 10 sekund za traťovým rekordem. Více RL, květen 2016. 
 
 
29.-30. duben 
 
Pod záštitou Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje proběhl v pátek 29.04. od 9:00 do 18:00 a v sobotu 30.04. od 9:00 do 
17:00 v sále a na venkovních plochách společenského centra UFFO v Trutnově 7. ročník Krkonošského veletrhu s podtitulem Stavíme, 
bydlíme se zaměřením na Stavbu − Bydlení − Hobby. Byl opět s mezinárodní účastí polských firem. Představili se zde výrobci nábytku, 
kuchyní nebo také zahradní techniky. K vidění byly i ukázky kotlů nebo tepelná čerpadla. 
 
Na venkovní ploše bylo možné vyzkoušet si jízdu na elektrokolech nebo se potěšit pohledem na domácí zvířata chovaná členy Českého 
svazu chovatelů. Pro děti byl v sobotu připraven dětský den i s oblíbeným králičím hopem.  
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30. duben 
 
Poslední dubnový den je již neodmyslitelně spjat s pálením čarodějnic, na které se těší snad všechny děti. Ani letos o tuto veselici tradičně 
spojenou s lampionovým průvodem a bohatým programem nepřišly. Sraz účastníků byl ve 20:00 před UFFEM. Poté se lampionový 
průvod odebral do areálu TJ Lokomotiva Na Nivách. Zde se mohly děti zúčastnit Čarodějnické akademie, při níž plnily různé úkoly, aby se 
mohly stát skutečnými čarodějkami či čaroději. Také veliký oheň, občerstvení a hudba nechyběly.  
Čarodějnice patří k tradičním akcím i v areálu SK Horní Staré Město. 
 
 
30. duben-1. květen  
 
Na ZŠ kpt. Jaroše proběhl KP v šachu pro hráče od 10 do 20 let. Akce se zúčastnilo celkem 82 hráčů. Kategorie do 10 let proběhla pouze 
v sobotu, ostatní kategorie pokračovaly v soutěži také v neděli. První tři v každé kategorii postupovali na Mistrovství ČR. Výjimkou byla 
kategorie 20, kde bylo málo hráčů, a proto byla spojena se skupinou do 18 let. 
 
Oddíl šachu Trutnov obsadil pouze kategorii do 14 let a 20 let. V kategorii do 14 let si vedl nejlépe Tomáš Horný, který byl na 10. místě. 
V kategorii do 20 let byl úspěšný Štěpán Mareš, který skončil na 3. místě.  
 
V Trutnově-Horním Starém Městě proběhly prestižní celorepublikové závody Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B, v orientačním 
běhu pořádané oddílem orientačního běhu při TJ Lokomotiva Trutnov ve spolupráci s klubem OK Slavia Hradec Králové. Centrem byla 
louka u penzionu U Pěti buků.  
Tratě vedly směrem na Zámecký vrch a Babí, tudíž v podhorském, velmi členitém a kopcovitém terénu. V sobotu čekala na běžce klasická 
trať, v neděli krátká. Připraveny byly také různě obtížné tratě pro příchozí i děti.  
 
 
Několik dalších zajímavostí z měsíce dubna 
 
Až dokonce měsíce dubna se mohly na Městském úřadě Trutnov přihlásit manželské dvojice, které v tomto roce oslaví 25 let společného 
života, tedy pomyslnou stříbrnou svatbu. Komise pro občanské záležitosti města Trutnova pro ně nachystala Stříbrné podvečery - 
přátelská setkání ve Staré radnici v Trutnově.  
 
Neobyčejná podívaná se naskytla žákům Základní školy speciální a praktické školy ve Vrchlabí, odloučené pracoviště Trutnov, při návštěvě 
přezimovací obory „U Tygra“ v Horních Lysečinách, která spadá po správu KRNAP. V této oboře je možno vidět stádo přibližně 60 kusů 
jelenů a laní. Edukační program byl plný poutavého vyprávění a praktických činností v podobě hraní na vábničku, poznávání volně žijících 
zvířat dle kopýtek a srsti či pozorování stáda při krmení. Krásný program pro děti připravil Ing. Pavel Kout (RL, duben 2016). 
 
Jarní slavnost pořádaná Dětskou lesní školkou Ostrov přírody se vydařila i přes nepřízeň počasí. Návštěvníků přišlo tolik, že kotlíkovou 
polévku bylo třeba vařit několikrát. Velký ohlas mělo i Velikonoční tvoření pro děti i dospělé, kdy si návštěvníci své výrobky odnesli domů.  
 
Svátky jara si děti zpestřily návštěvou Trutnovského jarmarku, kde si prohlédly tradiční krkonošské výrobky. K jejich velké radosti se na 
malé farmě ve Velkém údolí narodilo několik jehňátek a kůzlátek (RL, duben 2016). 
 
Po celý měsíc duben si mohli návštěvníci kina Vesmír prohlédnout výstavu vybraných prací 4. ročníku výtvarné soutěže Maestro hledá 
Maestra, kterou vyhlašuje prodejna Maestro pro žáky 1.-9. tříd základních škol. Letošního ročníku se zúčastnili žáci deseti ZŠ z Trutnova 
a okolí.  
 
Kino Vesmír nabídlo v tomto měsíci celkem 38 přestavení, na které přišlo celkem 1 732 diváků. 305 jich přilákalo trojí promítání filmu Jak 
básníci čekají na zázrak, který je pokračováním oblíbené série filmů o básnících. Film se stal nejnavštěvovanějším filmem měsíce. Druhým 
nejúspěšnějším představením bylo trojí promítání filmu Teorie tygra s 283 návštěvníky, 241 návštěvníků přivedla do kina dvě představení 
filmu Kniha džunglí 2D, 184 jich přišlo na představení Pat a Mat ve filmu, 168 na dvakrát promítaný film Kniha džunglí 3D. Celková tržba 
činila tentokrát 193.190,00 Kč.  
 
Kulturně-společenský magazín Trutnovinky přinesl rozhovor s Karlem Hybnerem, fotografem a tvůrcem fotokroniky města Trutnova 
v letech 1970-1982, manželi Šafaříkovými, Rudolfem Waypou Novákem a také představil rodinnou firmu Grund z Mladých Buků, která je 
sponzorem kultury a sportu v Trutnově.  
 
V dubnu proběhly v Koncertní síni B. Martinů absolventské koncerty žáků hudebního oboru. V pátek 08.04. byl absolventský koncert 
Anny Motyčkové (klavír, uč. Jitka Ocetníková), 21.04. se konal absolventský koncert Adély Brožkové (flétna, uč. Josef Štrunc, zpěv, uč. 
Hana Kundrtová) a Nely Brožkové (viola, uč. Jana Hylská). V pátek 22.04. proběhl absolventský koncert Andrey Jechové, Markéty 
Suchánkové (zobcová flétna, uč. Lenka Jiranová), Tomáše Talába, Terezy Andrejčákové a Marcely Chrtkové (klavír, uč. Lucie Viesnerová). 
 
Jaro si letos pospíšilo. Již začátkem druhého dubnového týdne byly příkop i les pod Janským vrchem u silnice vedoucí na Starý Rokytník 
plné bohatých trsů zlatožlutých petrklíčů.  
 
Ani komín Kary v Bohuslavicích letos nezůstal prázdný. Ke konci dubna se sem vrátil čapí pár.  
 
V dubnu se rozjela cyklistická sezóna a cyklistům Apache LOKO Trutnov přinesla první medaile. Na MK XCO v Teplicích nad Metují získal 
zlato Marek Míl, další dvě první místa obsadil na Hradeckém poháru XCO, 1. místo ve Stalak Bike Cupu a 3. místo na Ratibořickém MTB 
maratonu. Martin Lelek (kadet) vybojoval také 1. místo v Teplicích nad Metují, stejně jako junior Josef Mojžíš. Josef získal ještě bronz 
z MK v Hodkovicích v silniční časovce a dvě 3. místa v Ratibořickém MTB maratonu a Stalak Bike Cupu. Junior Martin Tichý si v silničním 
závodě jednotlivců na MK v Hodkovicích dojel pro 2. místo a Jiří Voňka pro 3. místo na XCM v Ratibořicích. 
V kategorii masters získal stříbro Sláva Žalský na MXC v Branžeži. Zde se zúčastnil také kadet Tomáš Coufal, kterému se podařilo získat 
2. místo. Z nejmladších závodníků se prosadila Anička Kráčmarová, která dojela na Aprílové osmičce druhá a na Marcedes-Benz Bike 
Cupu skončila na 3. místě. Na 2. závodě ČP XCO v Teplicích byl úspěšný Petr Adámek, který obsadil 2. místo (RL, květen 2016).  
 
K třetímu zápasu sezóny odjeli trutnovští Rangers až do Karlových Varů. Ani zde však nebyli hráči amerického fotbalu úspěšní. S místním 
týmem prohráli 20:0.  
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Matriční události  
 
V trutnovské porodnici se narodilo 48 dětí, 25 chlapců a 23 děvčat, 18 z nich, 11 holčiček a 7 chlapců, byli noví občánci města Trutnova.  
 
Tento měsíc bylo uzavřeno 13 nových manželství. Z toho byly 3 sňatky církevní.  
 
V Trutnově zemřelo celkem 39 občanů, 15 mužů a 24 žen. 15 z nich byli občané Trutnova, 8 mužů a 7 žen. K dalším dvěma úmrtím došlo 
v Pilníkově a Horní Olešnici. 
 
Při příležitosti významných životních jubileí navštívily členky komise pro občanské záležitosti v průběhu dubna 35 trutnovských 
spoluobčanů.  
 
Na Staré radnici bylo přivítáno do života a zapsáno do pamětní knihy města Trutnova 34 nových trutnovských občánků.  
 
 
Nezaměstnanost v dubnu  
 
Podle statistického přehledu za měsíc duben 2016 vydaného Úřadem práce Trutnov bylo na okrese Trutnov k 30.4. evidováno 
3 984 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, z toho 3 823 dosažitelných. Z toho bylo 2 012 žen, z nich dosažitelných bylo 1 935. 
Absolventů a mladistvých bylo celkem 192, dosažitelných bylo 191. Z toho bylo 141 absolventů, z nichž bylo 51 do 18 let. Osob se 
zdravotním postižením bylo celkem 573. Podíl nezaměstnaných činil 4,9 %. 
 
 
 
KVĚTEN 
 
 
1. květen 
 
Od tohoto dne zavedla Oblastní nemocnice Trutnov novinku. Bezplatně umožnila přítomnost otců u porodu (Trutn., 03.05.2016).  
 
Studentky Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov navštívily v pražské nemocnici U Apolináře centrum 
asistované reprodukce, oddělení nedonošených novorozenců, onkogynekologii a v další pražské nemocnici Na Bulovce centrum 
nejrizikovějších nákaz a AIDS centrum. 
 
Na myslivecké střelnici na Babí proběhl 20. ročník závodů ve střelbě, pořádaný Klubem vojenské historie Trutnov, jehož se zúčastnilo na 
40 závodníků. Střílelo se na vzdálenost 100 m, a to z opakovacích pušek vyrobených modelově do roku 1945 a ze samonabíjejících zbraní. 
Dále pak z pistolí vyrobených modelově do stejného roku 1945 na vzdálenost 25 m. Z deseti ran a možných 100 bodů se výsledky vítězů 
pohybovaly těsně pod touto hranicí. 
 
Na Velké ceně České Skalice bojovalo 5 trutnovských judistů. Nejvíce se dařilo Richardu Burešovi, který zvítězil nad svými pěti soupeři 
a zajistil si zlato. Stříbro vybojovali Richard Kulda, Marek Novák a Tobiáš Chmelík. Dílčí úspěch, vítězství v jednom ze zápasů, se podařil 
Ondřeji Freivaldovi.  
 
Zkušenější závodníci vyrazili na mezinárodní turnaj Budapest Cup do maďarské Budapešti, kde se sešlo více než 1 400 závodníků. Zde 
však zaznamenali jen dílčí úspěchy. Nejlépe si vedl Jan Lisý, který sice ve své kategorii neuspěl, ale v kategorii mladšího dorostu vyhrál dva 
zápasy. Radek Gottwald vyhrál první zápas v kategorii starších žáků, na další dva soupeře již nestačil. Ve své věkové kategorii měl dílčí 
úspěch také David Šopinec. Vyhrál první kolo, druhým již neprošel (RL, květen 2016).  
 
 
2. květen  
 
Výměnou kanalizace prováděnou společností VAK Trutnov začala tento den rekonstrukce ulice Polská v úseku od kruhového objezdu 
u Lidlu ke kruhovému objezdu u kina. Vše se provádělo za provozu, rychlost zde byla omezena na 30 km v hodině. Nová kanalizace by 
měla být hotova do poloviny července. Poté se do práce dá společnost ŘSD, která má na starosti nový povrch vozovky. Město, které se 
zapojuje jen částečně, na tuto akci uvolní 300.000,00 Kč, za něž bude vybudován přechodový ostrůvek při výjezdu z kruhového objezdu 
u kina směrem k vlakovému nádraží. Vybudování ostrůvku, který zajistí bezpečnost chodců, je podle starosty města Mgr. Ivana Adamce 
velmi potřebné, neboť ulice Polská je páteřní komunikací města a doprava je zde velmi frekventovaná. Rekonstrukce by měla skončit do 
poloviny září.  
 
Tohoto dne začala také rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Blanické ulici, na konec května byla naplánována oprava plynovodu v ulicích 
Procházkova, Bendlova, Česká, Blanická a na Jiráskově náměstí. Investice do těchto oprav budou v řádu milionů. Jak uvedl vedoucí 
Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov Ing. David Jelínek, oprava chodníků bude město stát asi 1,8 milionu Kč. Oprava povrchu silnice v 
ulici Blanická vyjde na 1,9 milionu Kč, z nichž město uhradí jednu třetinu, tedy 0,63 milionu Kč. Zbytek jsou náklady společnosti VaK 
Trutnov a RWE (německá energetická společnost sídlící v Essenu).  
 
 
3. květen 
 
Den otevřených dveří pro rodiče a děti a další zájemce pořádala Mateřská škola speciální „Na Struze“. Tato MŠ je specifická tím, že se 
věnuje dětem s nejrůznějšími formami postižení. Jako památku na první návštěvu školy při dnu otevřených dveří dostalo každé z dětí malý 
dárek a hezký suvenýr. Byla jím velmi pěkná záložka s kontaktními údaji na toto školské zařízení. Na památku své návštěvy ji dostala 
i kronikářka města Mgr. Alena Křivská. Záložka je uložena v jejím soukromém archivu, který bude po skončení práce na kronice předán 
SOkA v Trutnově.  
 
Zvláštní případ vandalismu vyřešila Městská policie Trutnov. Díky nainstalovaným kamerám se jim podařilo dopadnout 
sedmatřicetiletého muže, který opakovaně ničil elektroniku kaple Panny Marie ve Starém Rokytníku. Kaple z roku 1897 byla městem 
obnovena před čtyřmi lety. Jak prozradil ředitel trutnovské městské policie Radek Svoboda, pachateli vadilo zvonění zvonu ve věžičce 
řízené elektronikou. Proto několikrát násilím vnikl do rozvaděče a vypínal přívod elektřiny. Jednu rozvodnou skříňku zničil úplně, druhou 
poničil. Případ si převzala Policie České republiky. Podle vyjádření policejní mluvčí Šárky Pižlové hrozí pachateli podezřelému z přestupku 
proti majetku až 15.000,00 Kč pokuty.  
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4. květen  
 
Tento den v době konání písemných maturitních zkoušek byly první, druhé a třetí ročníky Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední 
zdravotnické školy Trutnov na filmovém představení Domácí péče.  
 
Na dělostřelecké tvrzi Stachelberg u Trutnova začala nová, již 24. sezóna. Ta loňská byla velmi úspěšná. Návštěvnost překročila 20 000 li-
dí. Také letos je dbáno na bezpečnost návštěvníků. Kovovými sítěmi byla zabezpečena další část stropů a byla také zmodernizována 
expozice v bunkru. Přibyly nové panely, které se věnují situaci v roce 1938 a domácímu a zahraničnímu odboji. Nově byly přidány také 
plastové modely vojenské techniky. 
 
V květnu sem mohou návštěvníci zavítat jen o víkendech a svátcích, v červnu od čtvrtka do neděle a o prázdninách již každý den kromě 
pondělí. V letošním roce se rozhodne o budoucnosti tvrze. Město Trutnov žádá o dotaci na stavbu potřebného záchytného parkoviště na 
Babí, sdružení Stachelberg by rádo za evropské peníze postavilo novou provozní budovu a prodloužilo prohlídkové trasy. O dotaci se podle 
předsedy občanského sdružení Stachelberg Pavla Holzknechta rozhodne v září. Více MFD, 04.05.2016.  
 
 
5. květen  
 
Slavnostní vernisáží otevřelo svoji novou výstavu Muzeum Podkrkonoší v Trutnově nazvanou Staré trutnovské fabriky: Průmyslové závody 
na historických fotografiích a pohlednicích do roku 1950. Na návštěvníky zde čekaly historické fotografie a dopisnice z období před rokem 
1945, které připomněly podobu tehdejších továren, z nichž mnohé již dnes neexistují. Mezi nimi se nacházely unikátní snímky přádelen 
a tkalcoven lnu, cihelen, papíren, slévárny, výrobny cukrovinek, pivovaru a ve východních Čechách historicky první miniaturní 
automobilky. Vernisáž navštívilo 85 osob.  
 
 
6. květen  
 
Za účasti vedení města, pamětníků a veteránů 2. světové války a mnoha představitelů kulturního a společenského života v Trutnově se 
u pomníku padlých na trutnovském hřbitově uskutečnilo vzpomínkové odpoledne, jehož cílem bylo připomenout si 71. výročí konce 
2. světové války. Slavnostní setkání bylo zahájeno českou hymnou, kterou zahrála Městská dechová hudba Krakonoška.  
 
Poté se ujal slova starosta města Mgr. Ivan Adamec, který ve svém projevu připomněl odvahu a hrdinství Čechů bojujících v letech 
1939-1945 na východní i západní frontě, jako příklad uvedl hrdinný boj našich letců o Velkou Británii. Zdůraznil nutnost stále si 
připomínat tento celosvětový krvavý konflikt i úctu a uznání, kterou si zaslouží váleční veteráni, jichž je již naživu poskrovnu.  
 
Z hrdinů bojujících v britském královském letectvu vzpomenul např. trutnovského rodáka Jiřího Bauera nebo Františka Drahovzala 
a Václava Večeřu. Zazněla i jména z Trutnova pocházejících německých antifašistů, jimiž byli Rudolf Fuxa, Manfred Baudisch, Rudolf 
Renner a Emil Donth. Připomenuto bylo také, že v té době v německém Trutnově nebyl téměř žádný odboj. Výjimkou byla skupina 
několika českých a slovenských totálně nasazených pracovníků v poříčské elektrárně, kteří na počátku května 1945 zabránili nacistům 
v její destrukci. 
 
Po projevu byly při smuteční hudbě, již zahrála opět Krakonoška, položeny k pomníku padlých vojáků a hrobu zemřelých židovských dívek 
květiny. U všech zmíněných míst drželi čestnou stráž trutnovští skauti. Z válečných veteránů 2. světové války žijících dosud v Trutnově se 
vzpomínkové slavnosti zúčastnili pamětníci bitev o Kyjev a na Dukle Jan Plovajko a Eduard Zirnzák. 
 
Tento den oslavila své 102. narozeniny pátá nejstarší občanka Trutnova paní Jiřina Peřinová. Ráda čte knihy o historii a zajímá se 
o aktuální společenské dění. Žije u vnučky, která se o ni stará.  
 
Konal se Trutnovský Majáles s pestrým programem nejen pro studenty. Více RL, duben 2016.  
 
Měsíc květen je dobou, kdy hojně roste známá jarní houba čirůvka májovka. Ani letos tomu nebylo jinak. Proto se stala tématem schůzky 
Mykologického kroužku Trutnov, kde byly probrány možnosti jejího sběru a možné záměny s jinými houbami.  
 
 
6.-7. květen 
 
Tyto dva dny patřily již tradičním trutnovským dračím slavnostem pořádaným spolkem Trutnov - město draka, nad nimiž převzal záštitu 
starosta města Mgr. Ivan Adamec. Letošní, již 11. ročník nazvaný Už ho nesou! aneb Od purkmistra po rasa byl ve znamení řemesel. Stejně 
jako loni vyrostla pod trutnovským hradem bájná Trautenbergova tvrz, v níž již v pátek odpoledne od 18:00 vystoupily dvě proslulé kapely. 
Pražská Dick Ó Brass hrající tzv. keltský rock a příbramská skupina Ginevra známá svými smutnými baladami, veselými kramářskými 
písněmi nebo bojovými chorály.  
 
Hlavním dnem slavností byla následující sobota 07.05. s krásným, téměř letním počasím. Před půl desátou vyrazil z parku průvod 
s alegorickými vozy, v jehož čele šel legendární purkmistr Albrecht z Trautenbergu, a za ním příslušníci nejrůznějších řemeslných cechů 
a rukodělných řemesel. Jejich cesta skončila na Krakonošově náměstí, kde již byli netrpělivě očekáváni velkým množstvím nadšených 
diváků.  
 
Zde propukl řemeslný jarmark, na pódiu se v rámci společného projektu Svídnický gryf − trutnovský drak postupně představili přátelé ze 
Svídnice, vyhlášeny byly výsledky literární soutěže Trutnovský drak a poté následovalo šestihodinové pásmo souboru V Pytli principála 
Petra Stolaře. Náměstí však nebylo zdaleka jediným místem, kde bylo možné se dobře pobavit. Např. opět ožila i Trautenbergova tvrz. Od 
11:00 zde postupně zahrály kapely Ginevra, Peregrin, Marta a Rasputin band, Šoulet, trutnovský folklorní soubor ZUŠ Zhor a Bubeníci 
v kruhu.  
 
Ve stejný čas začala na balkónu před Galerií Draka celodenní hra o řemeslech nazvaná Od řemesla k řemeslu. Pod Galerií Draka se 
představili Úpičtí střelci, děti se mohly povozit ve šlapacím dračím vláčku, na dvouhrbém velbloudu či ve vozíku taženém poníky. Více RL, 
duben 2016.  
 
Překvapením letošních dračích slavností byl prostorový obraz draka, dílo malíře Roberta Fürbachera, umístěný za centrem UFFO. 
 
Vyvrcholením dračích slavností byl večerní průvod s drakem. Po 20. hodině se jeho účastníci sešli na parkovišti pod Dračí uličkou a také 
letos diváci nevěděli, na co se podívat dřív. Největší atrakcí byly samozřejmě máry s kovovým, 6 metrů dlouhým a cca čtvrt tuny těžkým 
drakem, kterého pro tuto příležitost navrhla výtvarnice a držitelka Kulturní ceny města Trutnova Tereza Komárková a vyrobil kovář 
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Martin Manych. Máry neslo deset v červené kápě oděných mužů v dračích maskách zakončených zobáky. Vzpomínku na dávné doby 
vyvolávaly korouhve s nápisy obcí, které představovaly zástupce 60 zakládaných obcí dle textu Hüttelových pověstí. 
 
O to, že byl tento velkolepý průvod nepřehlédnutelný, se zasloužily další masky, světla četných rozžatých loučí a pak velký počet pištců 
a mnohých jiných muzikantů. Navíc se z různých míst průvodu co chvíli ozývalo i hlasité volání Už ho nesou. Byl to nádherný pohled. 
Všichni měli dobrou náladu a večer si užívali. Jediný, kdo neměl úplné pochopení pro slavnostní okamžiky, byl valach, na němž jel v čele 
průvodu jako vždy pán z Trautenberka. Měl svou hlavu, ale nakonec i on roli jemu určenou zvládl. Vždyť v průvodu nebyl poprvé. Se svým 
majitelem Petrem Nývltem se tento kůň účastní slavností již od jejich prvního ročníku. Za velkého zájmu průvod prošel známou trasu a asi 
po hodině se objevil na náměstí, kde byl očekáván dalšími dychtivými diváky. Drak byl zavěšen z okna ve věži Staré radnice a dlouho bude 
všem připomínat letošní veselé chvíle vydařených dračích slavností. 
 
Součástí dračích slavností bylo také vyhodnocení a zveřejnění výsledků známé literární soutěže Trutnovský drak, kterou tradičně vyhlašuje 
Trutnovský literární klub. Přes veškerou snahu navázat kontakt, několikeré dotazy a prosby se mi však současná předsedkyně paní Eva 
Hrubá neozvala a požadovaný materiál mi neposkytla.  
 
 
7. květen 
 
Návrh zavést k Czech Republic druhý oficiální název Czechia se na Trutnovsku nesetkal s příznivým ohlasem. Proti zavedení názvu je 
i trutnovský fotograf Ctibor Košťál, který často cestuje do ciziny (KD, 07.05./08.05.2016). 
 
Ve městě pokračovaly dračí slavnosti, kterých se zúčastnila také MŠ, ZŠ a Praktická škola Trutnov-Horní Staré Město. 
 
V Hostinném se konal závod vlčat „O putovní totem náčelníka“ a světlušek „O putovní vlajku náčelníka“, což je tradiční závod pro 
světlušky a vlčata — skautky a skauty ve věku 7 až 10 let. Koná se jednou za dva roky, vždy v sudých letech. Již dlouho dopředu ho 
připravovali vedoucí ze skautského střediska Dobráček Hostinné ve spolupráci s dalšími dobrovolníky. Velmi úspěšně se jej zúčastnily také 
dvě družiny vlčat a dvě družiny světlušek z Trutnova. 
 
Cílem závodu je prožít radostné setkání s ostatními vlčaty a světluškami z jiných oddílů. Družiny zažijí celodenní aktivitu zasazenou do 
symbolického rámce a vyzkoušejí si schopnost poradit si v situacích potřebných pro život v dnešním světě. 
 
Tentokrát organizátoři zvolili téma „Robin Hood“ a cílem účastníků bylo zachránit krále Richarda ze zajetí, do kterého jej uvrhl šerif 
z Nottinghamu. Při celodenním dobrodružství v historickém kontextu plnily několikačlenné družiny úkoly na devíti stanovištích. Trasa 
závodu byla několik kilometrů dlouhá a děti si na ní vyzkoušely např. první pomoc, manuální zručnost, logické myšlení, vyhledávání 
informací, schopnost komunikace a paměť, překážkovou dráhu v přírodě, orientaci na mapě a další dovednosti. 
 
Ve volných chvílích si vyráběly korálkové náušnice nebo připravovaly zdravý jogurt s ořechy, skořicí a ovocem. Vyzkoušely si lukostřelbu 
nebo prošly výcvikem šermování s dřevěným mečem. K dispozici měly i míč, kterého se chopily všechny děti bez ohledu na pohlaví, věk či 
fakt, že se navzájem neznaly. U skautů to totiž nehraje žádnou roli, neboť myšlenku všeobecného bratrství a sesterství napříč hnutím po 
celém světě udržují již více než 100 let. 
 
Na tuto jednodenní akci se sjelo cca 250 účastníků a pořadatelů z celého okresu. Soutěžilo 11 chlapeckých a 11 dívčích hlídek. Děti 
z trutnovských oddílů se na tento závod chystaly velice pečlivě a příprava se rozhodně vyplatila. 
 
13. oddíl vlčat Mahigani vyslal družinu Stopařů, která se umístila na krásném 3. místě v chlapecké kategorii. Družina Vlků obsadila pěkné 
6. místo. Družina Surikat z 1. dívčího oddílu Absarok se úspěšně umístila na děleném 3. místě v dívčí kategorii. Ovšem družina Berušek 
převálcovala v dobrém slova smyslu veškerou konkurenci a s lehkostí sobě vlastní ovládla dívčí kategorii. Berušky vyhrály 1. místo, 
a získaly tak putovní vlajku, která bude zdobit po celé dva roky jejich klubovnu.  
 
Dívčí a chlapecké hlídky na prvních dvou místech postupují dále do krajského kola, které se bude konat na počátku června v Červeném 
Kostelci. 
 
V UFFU se od 19 hodin konal koncert populární zpěvačky Anety Langerové s názvem Na Radosti 2016.  
 
Závodníci ze SKBU Trutnov, Dominik Majera, Marek Šípek, Ondřej Maňhal, Jáchym Šanda a Anna Marie Wagnerová, se vypravili na 
21. otevřené mistrovství Moravy a Slezska do Jeseníku. A vedli si zde velmi dobře. Konkurence byla velká, protože závodu se zúčastnilo 
celkem 270 závodníků z celé ČR a také týmy z Polska a Slovenska.  
Trutnovští dosáhli vynikajících výsledků v disciplíně kumite. Dominik Majera: 1. místo (junioři -68 kg), Anna Marie Wagnerová: 2. místo 
(juniorky +59 kg), 2. místo (U21 +60 kg), Marek Šípek: 2. místo (junioři -76 kg), 3. místo (U21 -78 kg), Ondřej Maňhal: 2. místo 
(dorostenci -57 kg), 3. místo (junioři -61 kg) (RL, květen 2016).  
 
 
8. květen  
 
08.05. byl zcela výjimečný den z hlediska astronomie. Tento den odpoledne a v podvečer bylo s pomocí speciálních hvězdárenských 
dalekohledů možno vidět na obloze přechod planety Merkur přes Slunce. Tuto zvláštní podívanou umožnily 450 zájemcům dalekohledy 
nainstalované na Krakonošově náměstí pracovníky Hvězdárny v Úpici. 
 
Jak vysvětlil odborný pracovník slunečního oddělení Hvězdárny v Úpici Ladislav Křivský, k tomuto vzácnému úkazu trvajícímu jen několik 
hodin dochází nepravidelně asi 13krát za sto let. Vzácný je především tím, že jej nemůžeme vidět vždy, neboť může být zrovna noc nebo 
zatažená obloha. Tento den však bylo pěkné počasí, takže pozorování bylo možné. Ti, kteří letošní jedinečnou příležitost nevyužili, si musí 
počkat na rok 2019 nebo 2032. 
 
Eva Vrabcová Nývltová zaběhla na Pražském maratonu čas 2 hodiny 30 minut a 10 vteřin, čímž získala nominaci na účast na letních 
olympijských hrách v Brazílii. Tuto důležitou sportovní akci sledoval i Radiožurnál, který tohoto dne živě vysílal ze svého stanoviště 
u pomníku Mistra Jana Husa v Praze na Staroměstském náměstí. O běžkyni se vyjadřoval pochvalně. Vyjádření reportéra, že Eva běží 
poprvé, neví, do čeho jde, nebojí se, není stresována mezilimity, a tudíž má velkou naději, že dosáhne toho, oč usiluje, se nakonec 
potvrdilo.  
 
Časem 2 hodiny 22 minut 14 vteřin v tomto závodě uspěl také závodník úpického Maratonstavu, trutnovský rodák Petr Pechek, který 
zvítězil již po čtvrté.  
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Neznámý žhář zapálil šest plastových kontejnerů v ulicích Strojnická a Zámečnická v Trutnově, čímž způsobil městu škodu více než 50 tisíc 
korun.  
 
Nedlouho po 17. hodině vyjela CAS 16 a následně DA 8 k požáru porostu nedaleko areálu U Pěti buků. Šlo o požár klestu, keřů a hrabanky 
v rozloze 15 x 3 m. Po příjezdu zde již zasahoval HZS PS Trutnov. Jednotka pomáhala při dohašování ohnisek požáru. 
 
 
 
 
9. květen 
 
Za přítomnosti čtyř pamětnic, představitelů města Trutnova, poslance MUDr. Pavla Trpáka a místních obyvatel byla v Libči odhalena 
pamětní deska připomínající utrpení židovských dívek ve věku 13 až 19 let pracujících za 2. světové války ve zdejší textilní továrně, která se 
pro ně stala koncentračním táborem. Podobu objektů dnes již neexistující textilní továrny zachytila unikátní fotografie pořízená krátce po 
skončení 2. světové války. Vlastní ji Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a vystavena byla při výstavě Trutnovské fabriky. Objekty byly 
zbourány, ale utrpení dívek, které zde proti své vůli pobývaly, zachovala paměť dosud žijících pamětnic. 
 
Slavnostního dvouhodinového aktu se zúčastnily čtyři ženy, které koncentračním táborem prošly. Sara Tenenberg, Růžena Mojžíšová, 
Margot Slížová a Gerda Frieberg. Budovy, kde prožily tolik utrpení, sice zmizely, ale jejich smutné vzpomínky na hrůzy a beznaděje zde 
prožité, kdy bylo jednodušší zemřít než žít, zůstaly. Pobyt v koncentračním táboře tragicky poznamenal i jejich další život. Sice přežily, ale 
zůstaly bez rodičů, bez vzdělání, bez domova a neměly kam jít. To vše a mnohé jiné zaznělo z jejich úst při slavnostním aktu.  
 
Nápad umístit zde pamětní informační desku, která by smutné osudy mladých židovských vězeňkyň připomínala, dostala Sara Tenenberg. 
Jednání vedoucí k jeho realizaci vedla Marisa Fox-Bevilacqua, dcera jedné z přeživších vězeňkyň zdejšího tábora. 
 
Trutnov a jeho nejbližší okolí bylo sídlem několika poboček koncentračního tábora Gross Rosen v Polsku. Ústřední tábor se nacházel 
v Poříčí a jeho pobočky pak v Žacléři, Horním Starém Městě, Bohuslavicích a v Libči. 
 
Podle starosty města Trutnova, které pamětní informační desku v Libči zřídilo, je nutné utrpení všech místních vězňů a nuceně 
nasazených pracujících stále připomínat, neboť na tuto děsivou etapu našich dějin by se nemělo zapomenout.  
 
Po celé dopoledne prováděla kožní ambulance trutnovské nemocnice bezplatná vyšetření mateřských znamének. Připojila se tak 
k evropskému dni Melanoma Day, který upozorňuje na stále se zvyšující výskyt maligního melanomu, který způsobuje rakovinu kůže.  
 
 
10. květen 
 
Na svém dalším oblíbeném setkání v restauraci Junior si členové Svazu tělesně postižených se zájmem vyslechli přednášku příslušníků 
Městské policie Trutnov. Ti zúčastněné seznámili se změnami v dopravě, s chováním v silničním provozu či se správným používáním 
reflexních prvků při pohybu na komunikacích. 
Další jejich cenné rady se týkaly toho, jak reagovat při oslovení podomními prodavači, neznámou firmou, při vyplňování různých anket, 
lákání na zaručené výhry apod.  
 
Kino Vesmír promítalo americké akční sci-fi Captain America: Občanská válka (3D). Také tento den v době promítání měli návštěvníci 
kina možnost prohlédnout si ve foyer výstavu Martina Kabáta Táborského „Prostě královna“. Pod tímto zvláštním tajemným názvem se 
skrývala výstava klasických černobílých fotografií zpracovaných královnou mezi speciálními fotografickými technikami − Sabatierovým 
efektem. Setkání s autorem se uskutečnilo v pondělí 16.05. Výstava trvala až do 07.07.2016. Více o ní, jejím autorovi i Sabatierově efektu 
přinesl černobílý katalog k výstavbě, který byl zájemcům ještě v této době k dispozici. Uložen je v archivu kronikářky města.  
 
 
11. květen  
 
V tento den proběhl Květinový den 2016. V ulicích města bylo možno potkat studenty Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední 
zdravotnické školy Trutnov, kteří kolemjdoucím nabízeli ke koupi známý květ měsíčku lékařského s růžovou stužkou 
− symbol boje proti rakovině, tentokrát zaměřený na prevenci nádoru prsu. Do sbírky předali úctyhodných 43.695,00 Kč. Nejvíce ze všech 
studentských kolektivů, které pro pobočku Ligy proti rakovině v Náchodě květy prodávaly.  
 
Na ZŠ Mládežnická se uskutečnil Den Evropy, který je na této škole realizován každým druhým rokem formou výchovně-vzdělávacího 
projektu, jehož se účastní celý druhý stupeň. Žáci zvolili jednotlivá témata, tj. dané evropské národní státy, která zpracovávali napříč 
několika vyučovacími předměty z hlediska geografické, historické či společensko-kulturní problematiky. Každá třída se tak na jeden den 
stala informační vstupní branou zemí, které sahají od studených dálav skandinávské oblasti k prosluněným břehům Středozemního moře.  
 
V tělocvičně pak byla pro žáky připravena zeměpisná soutěž a zpestřením dne byla také cestopisná přednáška učitele školy Zdeňka Heteše. 
Závěr patřil diskuzi, při níž žáci zhodnotili smysl a přínos akce v dané vzdělávací oblasti a ocenili jednotlivé třídy z hlediska prezentace 
a připravenosti (RL, květen 2016).  
 
V Galerii města Trutnova proběhla slavnostní vernisáž výstavy Nicole Taubinger: Walking on the Water – šperky, objekty, malby.  
 
Fotograf Zbyněk Šanc promítl své snímky pořízené v Jižní Americe a pohovořil o svých zážitcích z Afriky na schůzce Klubu seniorů 
Trutnov.  
 
Hladinu veřejného mínění rozbouřil zakladatel a organizátor trutnovského Open Air Music Festivalu Martin Věchet, který na plánovaný 
letošní ročník věnovaný nedožitým 80. narozeninám Václava Havla pozval představitele minulého komunistického totalitního režimu, 
generálního tajemníka ÚV KSČ Milouše Jakeše. Pro nesouhlas s pozváním svoji účast na festivalu zrušila kapela Už jsme doma a vyzvala 
další hudební tělesa i účastníky k bojkotu této proslulé akce.  
 
 
12. květen  
 
Trutnovští zastupitelé Petr Sobotka, Martin Jiránek, Iva Řezníčková a Jaroslav Andrle pozvali obyvatele Poříčí na první veřejné jednání 
iniciativy „Oživené Poříčí“, které se uskutečnilo v 18:00 v restauraci Up Olymp. Cílem veřejného jednání je zjistit přímo od obyvatel Poříčí 
problémy, které je nejvíc trápí, dozvědět se, které věci by chtěli sami ve svém okolí změnit, a najít řešení, která by mohla Poříčí oživit 
a zpříjemnit život všem obyvatelům. Výsledkem jednání by měla být definice konkrétních problémů či nápadů a možnost jejich řešení.  



37 

 
Iniciativa „Oživené Poříčí“ vzešla přímo od obyvatel této městské části Trutnova. Jejím smyslem je reagovat přímo na přání a potřeby 
obyvatel Poříčí a společně ve spolupráci s Městským úřadem Trutnov tato přání realizovat. 
 
Jednání se zúčastnilo více než 70 lidí. Podle vyjádření jednoho z iniciátorů, trutnovského opozičního zastupitele ze sdružení Žít v Trutnově 
Petra Sobotky, bylo úspěšné. Objevila se zde řada podnětů a připomínek a proběhla věcná diskuze. Podněty a připomínky budou 
vyhodnoceny a předány vedení města Trutnova. K další schůzce by mělo dojít o měsíc později.  
 
Konec druhé světové války na Úpicku přiblížil v MPT ve stejnojmenné přednášce Bc. Josef Cabadaj. Přítomno bylo 73 posluchačů.  
 
V Klubu Kabinet proběhla beseda s trutnovským rodákem a předním českým výtvarníkem Jiřím Grusem, jedním z autorů úspěšného 
komiksu o trutnovském drakovi.  
 
V posledních letech se ve Středisku volného času Trutnov výrazně zvýšil zájem o kroužky s hudebním zaměřením. Letos se hudbě 
v pravidelné zájmové činnosti věnuje dvojnásobný počet účastníků než v minulém školním roce. 
Naučit se hrát na kytaru či jiný hudební nástroj vyžaduje nemalé úsilí a mladí hudebníci měli zájem se o to, co se naučili, podělit. Proto 
byla veřejnosti poprvé nabídnuta Hudební přehlídka. Pásmo písniček a skladeb s tematikou vlaků a cest, které předvedli členové kroužků 
Kytary začátečníci a pokročilí, Píšťalky, Klávesy a Pěvecký kroužek. 
 
V UFFU se ve hře Vím, že víš, že vím představili oblíbení pražští herci Simona Stašová a Michal Dlouhý. Představení vidělo 
375 návštěvníků. Vyprodáno bylo již v době, kdy vyšel UFFOSKOP květen/červen 2016.  
 
V kině Vesmír se promítalo české životopisné drama Já, Olga Hepnarová, příběh mladé dívky, masové vražedkyně a poslední popravené 
ženy v Československu v roce 1975.  
 
 
13. květen 
 
Čtyři velitelé JSDH Trutnov-Horní Staré Město se zúčastnili školení velitelů na stanici HZS Trutnov-Poříčí. Toto školení je pořádáno 
pravidelně každý rok a vždy po pěti letech musí velitelé obhajovat svůj post závěrečným testem.  
Školení zahrnovalo několik témat. Pro letošní rok to bylo získávání dotací, proplácení výjezdů k mimořádným událostem, sepsání zprávy 
o zásahu, spojení zásahu - řád radiové a analogové sítě, řád chemickotechnické služby, postup zajištění místa dopravních nehod a jiné. Na 
závěr byla ukázka postavení dekontaminační sprchy.   
 
Na Krakonošově náměstí se uskutečnil promenádní koncert Městské dechové hudby Krakonoška. Začal v 15 hodin a trval až do 17:30. 
Nepřerušily jej ani drobné kapky deště občas zkrápějící hudebníky i jejich nadšené posluchače.  
 
 
14. květen 
 
Předáním klíče a slavnostní salvou vypálenou z děla Klubu vojenské historie Trutnov začala u pomníku Ludwiga von Gablenze nová 
turistická sezóna. Za zábavou i z nostalgie letos dorazilo 400 lidí. Návštěvníky přilákala možnost vystoupat na Gablenzův památník, 
poskytující krásný výhled na město a jeho okolí, k níž mají příležitost jen párkrát v roce. 
 
Otevřena byla také expozice v kapli sv. Jana Křtitele připomínající proslulou bitvu u Trutnova, jediné rakouské vítězství v prusko-rakouské 
válce. Svůj koncert zde odehrála kapela Patrolla a své tradiční taneční vystoupení zde měla skupina Star West. Nechybělo ani občerstvení 
v podobě klobás, guláše, piva a limonády. 
 
 
14.-16. květen 
 
O možnost zajistit si postup na Mistrovství České republiky mladších žákyň v tenise se bojovalo na antukových dvorcích v areálu u řeky 
Úpy. Trutnovský oddíl zde pořádal Východočeský oblastní přebor. Turnaje se zúčastnilo 32 hráček. Trutnov reprezentovalo 7 dívek. 
Simona Křepinská, Ester Köhlerová, Eliška Hrabalová, Aneta Martincová, Natálie Nývltová, Klára Melicharová a Daniela Hrudíková. 
Vítězství a účast na Mistrovství ČR vybojovala Simona Křepinská, nejlepší současná hráčka mezi mladšími trutnovskými žákyněmi. Více 
RL, červen 2016. 
 
 
15. květen 
 
Průměrná denní teplota dosáhla 11,2 ºC. Z hlediska dosažené teploty šlo letos o lehce nadprůměrný den.  
 
 
15.-21. květen 
 
V rámci projektu Erasmus+ zamířilo 8 žáků z trutnovské ZŠ V Domcích tentokrát do Itálie. Cílem projektu i tentokrát bylo poznat historii, 
kulturu, pamětihodnosti a přírodní zajímavosti dané lokality. Žáci vybraných základních škol z pěti zemí (Slovenska, České republiky, 
Itálie, Lotyšska a Turecka) spolu hovořili anglicky a v reálném prostředí se přirozeně učili poznávat a přijímat rozdíly mezi národy.  
 
 
16. květen 
 
Trutnovskou nemocnici navštívil předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr financí Andrej Babiš. Hlavními tématy diskuze bylo, jak 
zvýšit mzdy lékařů a sester a zda je ve zdravotnictví dostatek peněz (Trutn., 17.05.2016). 
 
 
17. květen 
 
Městská knihovna Trutnov pořádala autorské čtení s besedou. Hostem byla autorka knih pro ženy, spisovatelka Danka Šárková. Kromě 
svých starších děl představila i dvě nová s názvy Cesta za hranice a Čekala jsem dlouho. 
 
Velmi oblíbenou akcí Střediska volného času Trutnov se stala Taneční přehlídka. Proto byla pořádána i v letošním školním roce. Je 
vyvrcholením celoroční činnosti všech tanečních souborů působících při SVČ Trutnov a také jedinečnou příležitostí vidět všechny 
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tanečníky na jednom místě. Jako ideální místo pro konání Taneční přehlídky se loni osvědčilo SCT UFFO, a proto zde s drobnými 
změnami proběhlo i letos. 
 
 
18. květen  
 
Kino Vesmír nabídlo další animované skvosty, pásmo pohádek Hermíny Týrlové pro nejmenší diváky objednané opět z Národního 
filmového archivu Praha. V něm byly nabídnuty filmy Ukolébavka, Příhody Ferdy Mravence, Ferda v cizích službách a Ferda v mraveništi. 
Černobílý film Ukolébavka, nejstarší ze čtveřice uvedených filmů, vznikl již v roce 1947 a o rok později, v roce 1948, získal na 
mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách hlavní cenu za nejlepší film pro děti. 
 
Trutnovská tenistka Simona Křepinská si odnesla vítěznou trofej z Východočeského oblastního přeboru. 
 
 
19. květen 
 
Trutnované dostali příležitost podat své návrhy na vylepšení svého města. V rámci projektu Městské zásahy, ke kterému proběhla veřejná 
přednáška a debata v Klubu Kabinet a který se uskuteční i v dalších našich městech, mohou obyvatelé města připomínat a upozorňovat na 
věci, které by bylo třeba změnit. Veškeré návrhy pak vyhodnotí a posoudí odborníci, kteří navrhnou jejich řešení.  
 
Do projektu se zapojil Spolek TUarch, který založili místní architekti Michal Rouha, Jan Veissar a Benedikt Markel, společně vyzvali 
trutnovskou veřejnost, své kolegy, umělce a studenty, aby se zamysleli nad veřejným prostorem a hledali řešení pro jeho zlepšení. Podle 
jednoho ze zakladatelů, Michala Rouhy, je cílem najít a pojmenovat problém. Tím, co se občanům nelíbí, co je trápí, může být budova, celá 
ulice, park či jiná místa. 
 
Projektu je příznivě nakloněn i starosta města Mgr. Ivan Adamec, který oceňuje zvláště to, že své náměty a postřehy může vyjádřit 
i mládež. Své podněty, nápady či návrhy mohou občané posílat do 31. srpna na e-mail zasahy@tuarch.cz. Na místa, s nimiž nejsou 
spokojeni, mohou také upozornit vpíchnutím špendlíku do map, které budou viset na vybraných budovách. V říjnu pak bude z došlých 
podnětů výstava (KD, 19.05.2016). 
 
Za pohádkou Princ Bajaja a princezna a dalším bohatým programem se na nově zrekonstruovaný hospital Kuks vypravily děti z MŠ, 
odloučené pracoviště Úpská.  
 
V Muzeu Podkrkonoší v Trutnově se konala projekce filmového dokumentu o prof. PhDr. Vladimíru Wolfovi, který město Trutnov 
objednalo u Televize JS v Úpici. Slavnostního uvedení se kromě profesora Wolfa, jeho paní a tvůrce dokumentu Jiřího Středy zúčastnili 
mnozí významní hosté. Starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec, místostarostka Ing. Hana Horynová, tisková mluvčí města 
Mgr. Michaela Dědková, bývalý kronikář Antonín Just, současná kronikářka Mgr. Alena Křivská, proslulý trutnovský fotograf Ctibor 
Košťál, badatel a fotograf Václav Jirásek a mnoho dalších. Ze stálých návštěvníků muzejních přednášek a besed nechyběl MUDr. Josef 
Mraček se svou paní. Ze spolupracovníků a přátel profesora Wolfa přišla také šéfredaktorka vlastivědného sborníku Rodným krajem 
PhDr. Marcela Fraňková a člen jeho redakční rady PhDr. Jiří Uhlíř.  
 
Na úvod krátce promluvil starosta města Mgr. Adamec, který vyzdvihl zásluhy profesora Wolfa a slíbil, že objednávky filmových 
dokumentů představujících významné osobnosti města Trutnova budou pokračovat. Poté následovalo promítání fotografií z rodinného 
archivu profesora Wolfa, které pan profesor vtipně komentoval a při nichž si zavzpomínal na mnohé další události a spolupracovníky, 
které za svého života poznal a které se do 20 minut trvajícího dokumentu nevešly. Veselou příhodou ze společného života přispěla k dobré 
pohodě i historikova manželka, paní Marta Wolfová. Poté profesor Wolf odpověděl na dotazy a podepsal zájemcům svoji knihu Jan Kolda 
ze Žampachu. Zdařilý dokument, který se líbil všem zúčastněným, zhlédlo 89 návštěvníků. 
 
 
20. květen  
 
Trutnovští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvaadvacetiletému pracovníkovi 
ostrahy jednoho obchodního domu v Trutnově. Je podezřelý, že od dubna letošního roku dosud při nočních službách odcizil dva mobilní 
telefony, tablet a tři Xboxy. Škoda jím způsobená se vyšplhala přes 30 tisíc korun. 
 
Galerie Draka otevřela výstavu prací proslulého švédského grafika Gunnara Norrmana (1912-2005).  
 
Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR jednohlasně vyloučil rozhodčího Marka Pilného z FAČR. Předtím Disciplinární komise Fotbalové 
asociace ČR potrestala trutnovského sudího Marka Pilného za opilost při zápase 29. ligového kola v Příbrami. Byl vyřazen z listiny pro 
profesionální soutěže a přišel o licenci sudího. Za znevážení jména fotbalu mu disciplinární komise udělila dvouletý zákaz výkonu funkce, 
který se vztahuje na všechny osoby uvedené v zápise o utkání mimo hráče. Pilný rezignoval na post místopředsedy Královéhradeckého 
krajského fotbalového svazu, předsedou Okresního fotbalového svazu Trutnov však zůstává.  
 
Trutnovská reprezentantka, plavkyně Martina Elhenická, se na mistrovství Evropy výrazněji neprosadila ani na patnáctistovce. Po 
neúspěšné středeční osmistovce se jí bohužel nedařilo ani tentokrát. S časem 17:08,01 spokojena nebyla. 
 
 
21. květen 
 
CAS Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město s osádkou 1+3 vyrazila na okrskové cvičení do Žacléře. Ve stejný den zároveň 
probíhala soutěž v požárním útoku v Hajnici. Z tohoto důvodu byli požádáni o spolupráci senioři a jednotka vyjela na okrskové cvičení do 
Žacléře. Cílem cvičení bylo prověření možnosti dopravit vodu z Prkenného dolu na zámeček v Žacléři s použitím hadic a přenosných 
motorových stříkaček.  
 
Proběhlo slavnostní vyhodnocení již XXI. ročníku celostátní literární soutěže mladých autorů nazvané Zlatá tužka, jejímž pořadatelem byl 
Dům dětí a mládeže Jednička Dvůr Králové nad Labem. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích a dvou tradičně vypsaných tématech 
Veršování a Příběh. Letos se sešlo 156 prací od 148 mladých autorů. Velmi úspěšná letos byla Michaela Stibůrková, žákyně 9. ročníku 
ZŠ V Domcích, Trutnov, která získala v kategorii 13-15 let v tématu Příběh 2. místo.  
 
Letos u příležitosti vyhlášení Svatého roku milosrdenství uspořádala farnost Sv. Václava Trutnov II, Horní Staré Město, farní pouť na Horu 
Matky Boží v Králíkách. Kromě návštěvy tohoto poutního místa, spojené s prohlídkou kostela Nanebevzetí Panny Marie a prohlídkou 
areálu kláštera, navštívilo jejích 52 účastníků nejdříve poutní místo a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. 
 



39 

Galerie města Trutnova pozvala všechny zájemce na 7. trutnovskou Galerijní noc. V bohatém programu, zahájeném v 16:00, byla 
prohlídka výstavy Nicole Taubinger Walking on the Water, indiánské Pohádky kmene Quaraní, hudební vstupy Boundary Jazz Quintetu. 
Představena byla kniha korespondence Juliany Jirousové a Ivana Martina Jirouse z let 1977-1989 „Ahoj můj miláčku“, která nedávno vyšla 
v nakladatelství Torst. Z unikátních dopisů předčítala a s účastníky besedovala dcera Ivana Martina Jirouse Marta Veselá Jirousová. Tato 
akce byla pořádána ve spolupráci s Trutnovským literárním klubem. Na děti i hravé dospělé čekala výtvarná dílna navazující na tvorbu 
Nicole Taubinger. Galerijní noc přilákala 150 lidí.  
 
 
22. květen 
 
Kino Vesmír promítalo americký animovaný film Angry Birds ve filmu (3D). Děj se odehrává na ostrově, kde spokojeně žijí nelétaví ptáci. 
Výjimkou jsou tři z nich, Ruďák, Žluťas a Bombas, kteří stojí stranou a jsou neoblíbení. Když se však objeví na ostrově zelená prasata, 
připadne právě jim nelehký úkol ostrov před nimi zachránit.  
 
 
23. květen 
 
Za přítomnosti celého vedení města Trutnova se v pondělí 23.05.2016 v obřadní síni Staré radnice uskutečnilo předávání Sportovních cen 
města Trutnova za rok 2015. Ocenění je převzali z rukou starosty města Mgr. Ivana Adamce. Nejlepším sportovcem se stala plavkyně 
Martina Elhenická z TJ Loko FM servis Trutnov, nejlepším mládežnickým sportovcem do 18 let atletka Lada Pejchalová (skok vysoký) 
z TJ Lokomotiva Trutnov.  
 
Ocenění nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova si odneslo smíšené družstvo OlfinCar Ski Team (běh na lyžích) ve složení Eva 
Vrabcová Nývltová, Jana Adámková, Ondřej Horyna, Pavel Vozka, Martin Švarc, Ondřej Dudek a Matěj Opočenský. Nejlepším 
mládežnickým sportovním kolektivem do 18 let se stal dorostenecký fotbalový tým U17 – MFK Trutnov. Nejlepším trenérem (cvičitelem) 
se stal Miloš Dvořák. Cenu za významný přínos trutnovskému sportu dostal Jan Jebavý z MFK Trutnov a Jan Tuna z TJ Lokomotiva 
Trutnov.  
 
 
24. květen  
 
Průjezdnost ulice Polská, jejíž oprava potrvá do poloviny září, si mohou motoristé zkontrolovat na dvou webových kamerách. Odkaz na 
snímky z kamer je na internetových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz/nase-mesto/webkamery. Důvodem tohoto opatření je, že 
průjezd touto ulicí směřující na Náchod, je velmi pomalý a tvoří se zde velké kolony (MFD, 24.05.2016). 
 
 
25. květen  
 
Kino Vesmír reprízovalo rodinný film Kniha Džunglí 2 (3D).  
 
 
26. květen 
 
V MŠ, ZŠ a Praktické škole Trutnov-Horní Staré Město proběhl projekt nazvaný Michal David a jeho písně. 
 
V Muzeu Podkrkonoší v Trutnově se uskutečnila slavnostní prezentace nové knihy nazvané Dopisy z koncentračního tábora 
Sachsenhausen: Oswalda Jillicha do Žacléře, Josefa Čapka do Prahy. Jde o dopisy Oswalda Jillicha ze Žacléře, který byl vězněn 
v koncentračním táboře Sachsenhausen, a ve stejném táboře vězněného známého malíře a spisovatele Josefa Čapka, staršího z obou 
světově proslulých bratří, kteří zanechali své nesmazatelné stopy ve výtvarném a literárním umění. Knihu vydal Oblastní výbor Českého 
svazu bojovníků za svobodu v Trutnově. Prezentace se zúčastnilo 52 návštěvníků.  
 
 
27. květen  
 
Již po devatenácté se sešli malí fotbalisté z trutnovských MŠ, aby změřili své síly a utkali se v tradičním fotbalovém turnaji pořádaném SK 
HSM a MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Horská. Hrálo se na trávě fotbalového hřiště SK HSM a jako diváci zde byli rodiče, prarodiče 
a kamarádi. Putovní pohár vybojoval fotbalový tým z MŠ Dráček, pracoviště Žižkova. Více RL, červen 2016.  
 
 
28. květen 
 
V prostorách Staré radnice a Krakonošova náměstí proběhl 12. ročník Trutnovských vinařských slavností. Tentokrát byly ještě 
slavnostnější, neboť v letošním roce si připomínáme 700. výročí narození císaře a krále Karla IV., jehož jméno je s pěstováním vinné révy 
u nás nerozlučně spojeno. Trutnov touto akcí vzdal hold nejvýznamnějšímu českému králi, a zapojil se tak do oslav jeho velkého jubilea.  
 
Překvapením byl již začátek slavností, kdy Stanislav Rudolfský, známý vinař z Kuksu, otevřel a nalil do číší první sekt z nedalekého 
vinohradu v Kuksu, který byl vysazen v roce 2005. Prozradil, že je to první sekt, který se podařilo vyrobit z odrůdy rulandské bílé, šedé 
a modré, což jsou burgundské odrůdy, které k nám přivezl právě král Karel IV. 
 
Návštěvníci mohli ochutnat domácí i zahraniční vína u šestnácti stánků nejen ve Staré radnici, ale letos poprvé i v podloubí, kde hrála 
Cimbálová muzika Tomáše Zouhara z Drásova. Odpoledne byla vyhlášena nejlepší vína včetně toho Dračího. Anonymní odborná porota 
určila vítězem vinařství Volařík z Mikulova. Slavnosti vyhrálo už potřetí, tentokrát získalo titul Dračí víno se suchým Sauvignonem, ročník 
2015, pozdní sběr.  
 
V kulturním programu zahrály domácí kapely Kasteláni a Jakž takž a vystoupil i známý zpěvák Karel Kahovec, který představil mimo jiné 
své nesmrtelné hity Poprava blond holky, Svou lásku jsem rozdal nebo Modřínů háj. Podle prezidenta občanského sdružení Přátelé 
dobrého vína Jiřího Šťovíčka mají tyto slavnosti již svoji tradici. Jsou vyhledávány jak Trutnovany, tak i zájemci z okolí. Součástí slavností 
byl také stánek klubu Moje Trutnovinky, kde si členové mohli vyzvednout kartičky a prvních sto dostalo také zdarma pět kupónů na nákup 
vína. O Trutnovské vinařské slavnosti projevilo zájem 1 200 návštěvníků (Trutn., 28.05.2016, KD, 30.05.2016). 
 
Klub českých turistů, odbor Trutnov, uspořádal 34. ročník pochodu nazvaného Za trutnovským drakem.  
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Tento den bylo provedeno hromadné očkování a přeočkování psů proti vzteklině povinné pro všechny majitele psů, kteří jsou starší než tři 
měsíce. Proběhlo postupně dle stanoveného harmonogramu v době od 8:00 do 15:30 v Libči, Voletinách, Lhotě, Adamově, Bohuslavicích, 
Poříčí, Volanově, Oblanově, Bojišti, Novém Rokytníku, Babí, Horním Starém Městě a Nových Dvorech.  
 
Sbor dobrovolných hasičů Trutnov-HSM se zúčastnil soutěže nazvané Memoriál Františka Štočka pořádané v Čermné. Obsadil 4. místo. 
 
 
29. květen  
 
Město se může pochlubit malou vinicí, která vznikla na počest císaře a krále Karla IV. Při Trutnovských vinařských slavnostech bylo za 
městským úřadem v souvislosti s oslavami 700. výročí narození Karla IV. vysazeno šest keřů odrůdy Solaris. Do Trutnova sazenice přivezl 
vinař Stanislav Rudolfský z Kuksu. Ten také vysvětlil, proč byla zasazena právě tato odrůda. Karel IV. přivezl do Čech vinnou révu 
z Burgundska, ale zdejší drsné podmínky nejsou pro ni vhodné. Proto byla pro Trutnov vybrána Solaris, v Německu nově vypěstovaná 
odrůda, která je odolná vůči mrazům a rodí i v méně příznivých letech (Trutn., 29.05.2016). 
 
Na zahradě budovy CASD Trutnov proběhl Dětský den, který pořádal Klub maminek Trutnov. 
 
Tradiční Dětský den uspořádal také Sbor dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město ve spolupráci s SK HSM a MŠ Srdíčko. Na děti 
čekaly dvě tradiční disciplíny. Shazování kuželek rozhazováním hadic a stříkání na terč. Místem konání bylo hřiště v Horním Starém 
Městě. Některým dětem se disciplíny tak líbily, že si je vyzkoušely i dvakrát. Bylo také možné prohlédnout si zásahová vozidla s celou 
výbavou, s nimiž sem hasiči přijeli.  
 
Pod záštitou starosty města Mgr. Ivana Adamce se uskutečnil 1. ročník OlfinCar Trutnovského půlmaratonu, městského půlmaratonu pro 
širokou veřejnost i špičkové běžce, závodu v běhu na 21,097 km se startem a cílem v centru města Trutnova. Certifikovaná trasa vedla 
historickými částmi města i kolem řeky Úpy. Společně s tímto závodem proběhly i dětské závody v běhu, štafetové běhy, zkrácená verze 
běhu na 10 km a bohatý doprovodný program. Půlmaraton byl odstartován od budovy UFFA na náměstí Republiky ve 12:00, běh na 10 km 
o čtvrt hodiny dříve v 11:45. Výsledky a četné zajímavosti z tohoto historicky prvního závodu v běhu přinesl Krkonošský deník (KD, 
02.06.2016). 
 
 
30. květen  
 
V obřadní síni Staré radnice v Trutnově byla předána Kulturní cena města Trutnova za rok 2015. Letos byla výjimečně udělena dvě 
ocenění. Za významný a dlouhodobý přínos trutnovské kulturní scéně ji převzal fotograf Ing. Ctibor Košťál a za výjimečnou dlouhodobou 
práci v oblasti kulturního dědictví a uchování historických hodnot pak členové spolku Stachelberg, z.s., kteří již téměř tři desetiletí pečují 
o  vojenskou dělostřeleckou pevnost Stachelberg a zpřístupňují ji veřejnosti.  
 
 
31. květen 
 
K tomuto datu byla ukončena činnost nestátního zdravotnického zařízení - Kožní ambulance Trutnov s.r.o. MUDr. Ilony Čížkové 
v Revoluční ulici čp. 208 v Trutnově.  
 
Pod názvem Panoramama se v UFFU uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy obrazů Otto Plachta. Umělec, který již vystavoval v galeriích 
po celém světě, zde vystavil cyklus obrazů inspirovaných jeho pobytem v jihoamerické džungli u peruánských domorodých obyvatel 
z indiánského kmene Šipibó. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.  
 
Byl Karel Čapek svobodným zednářem? Přednášku Doc. PhDr. Jany Čechurové, Ph.D., z FF UK v Praze na toto téma pořádal Klub bratří 
Čapků Trutnov.  
 
 
Z dalších květnových událostí 
 
Chod přilehlých částí města Trutnova, tzv. integrovaných obcí, drobné opravy i potřeby jejich obyvatel má na starosti komise pro 
integrované obce. Její prioritou podle předsedy Daniela Rady je, aby se občané Trutnova a všech jeho přilehlých částí cítili dobře. Proto 
dochází k pravidelným schůzkám, řeší se krátkodobé i dlouhodobé nedostatky. Komise pro integrované obce dlouhodobě spolupracuje 
s občany a snaží se výrazně přispívat ke zlepšení prostředí, ve kterém žijí.  
 
Organizuje proto jak drobnější akce, například budování odpočinkových míst nebo renovace veřejného osvětlení, tak i opravy většího 
rozsahu, jako jsou rekonstrukce dopravních komunikací. Pravidelně zajišťuje také svozy velkoobjemového odpadu, v loňském roce 
například v Libči, Volanově nebo Oblanově, a stará se i o to, aby byla v pořádku dětská hřiště.  
 
V loňském roce byla opravena asfaltová plocha hřiště na Bojišti a letos se plánuje vybavit dětské hřiště v Poříčí. Pro letošní rok je také 
naplánována například oprava silnice k fotbalovému hřišti ve Starém Rokytníku, která je finančně nejnákladnější akcí letošního roku, či 
zpracování studie na propojení cyklotras Bohuslavice – Adamov – Starý Rokytník (Zpráva tiskové mluvčí města Trutnova ze dne 
03.05.2016, dále jen ZTMMT). 
 
Obchodní oddělení divize PGGA firmy ABB, s.r.o., uspořádala akci Klub uživatelů generátorových ochran, jíž se zúčastnilo více než 
50 uživatelů (zákazníků).  
Bowlingového turnaje ABBowling, tradiční akce pořádané pro účastníky ze společnosti PREdistribuce, se zúčastnilo více než 40 osob.  
 
Trutnovská nemocnice se rozhodla modernizovat používané přístroje. Během dvou let by měla utratit 70 milionů korun. Nové přístroje by 
měly přijít na všechna oddělení. Nejdražší z nich, jak uvedl technický náměstek Michal Uiberlay, je magnetická rezonance pro 
radiodiagnostické oddělení. Vzhledem k ministerstvem zdravotnictví již schválené dotaci a na základě výběrového řízení je možné koupit 
ortovoltážní terapeutický přístroj pro ozařovnu onkologie, dva anesteziologické přístroje pro sály, ultrazvuk pro interní oddělení 
a videokolonoskop pro gastroskopii, dohromady v celkové hodnotě přibližně 15 milionů korun. 
 
Z peněz získaných z Evropské unie chce nemocnice pořídit dále skiaskopickou stěnu (rentgen se sklopnou stěnou) a magnetickou 
rezonanci, která potřebuje obnovu. Nová magnetická rezonance by společně s nutnými stavebními úpravami měla přijít na více než 
30 milionů korun.  
 
Běžkyně Eva Vrabcová Nývltová a její manžel a zároveň trenér Martin Vrabec byli pozváni k místostarostce Ing. Haně Horynové, která jim 
oběma jménem vedení města poděkovala za úspěšnou reprezentaci.  
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Požehnaného věku 101 let se dožila občanka Trutnova paní Vlasta Švandová. Její významné životní jubileum připomněla v RL 
předsedkyně komise pro občanské záležitosti paní Hana Jůzlová. 
 
ZŠ Komenského je oficiálním prodejním místem panenek UNICEF. Zakoupit je bude možné v rámci Kufrového jarmarku. Panenky jsou 
vyráběny dobrovolníky a každá z nich představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích 
proočkováno proti šesti hlavním smrtelným nemocem (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna).  
Rodina či jednotlivec, který panenku adoptuje (tj. koupí), obdrží spolu s panenkou blahopřání UNICEF, které zašle tvůrci panenky se 
zprávou, že jeho panenka našla „svoji rodinu“. Cena jedné panenky je 600,00 Kč a tomu, kdo ji koupí, bude na požádání vystaveno 
potvrzení o přijetí bezúplatného plnění, neboť jde o formu daru a podle paragrafu 15, respektive paragrafu 20, mají plátci daně z příjmů 
nárok na odečet daru ze základu daně (RL, květen 2016).  
 
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí absolvovala spolu s odloučenými pracovišti v Trutnově a Dvoře Králové 
nad Labem již po šesté tradiční ozdravný pobyt ve Velkém Mederu na Slovensku. Důvodů, proč právě zde, je několik. Vodní prameny ve 
zdejších termálních lázních působí velmi příznivě na pohybové ústrojí, klouby, páteř, svaly a celkově také na regeneraci celého organismu. 
Místní termální pramen má specifické geotermální složení, díky němuž má blahodárné a léčebné účinky. Těchto výhod bylo možné 
využívat po celý týden, proto se pobyt bude opět opakovat (RL, červen 2016). 
 
Ubytování v Trutnově mohou najít žáci středních odborných škol, učilišť, gymnázií, ale i studenti vyšších odborných a vysokých škol. 
Nabízí jej Domov mládeže při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Trutnov, ul. Úpická 160. 
Bydlení je v příjemně zařízených pokojích s možností celodenního stravování. K dispozici je zde moderně vybavená kuchyňka, společenská 
místnost s televizí a satelitem, miniposilovnou, stolním fotbálkem a stolním tenisem. V areálu domova mládeže se nachází nové 
víceúčelové hřiště s kvalitním umělým povrchem. Je zde i možnost rychlého připojení k internetu. Cena za ubytování činí 500,00 Kč 
měsíčně (RL, květen 2016).  
 
Na rybníku Brodský u Červeného Kostelce proběhl maraton Czech Carp Cup 2016, který pořádali trutnovští rybáři. Soutěž trvala 
nepřetržitě 110 hodin. Tedy čtyři a půl dne. Body bylo možné získat pouze za dva druhy chycených ryb, kapra a amura většího než 
75 centimetrů. Nevýhodou bylo, že na háčku často končily i jiné ryby, kterých je v rybníce hodně. O vítězi maratonu rozhodla hmotnost 
ulovených ryb. Vítězná brněnská dvojice nalovila ryby o hmotnosti téměř 380 kg, druhá skončila trutnovská rybářská dvojice Jaroslav 
Rodr, Michal Valenta s úlovkem 288 kg. Nejtěžší ulovená ryba, kapr, měl hmotnost 17,65 kg, největší rybou byl opět kapr měřící 95 cm. 
Největší ulovený amur měřil 83 cm.  
 
Úspěch zaznamenala komiksová kniha Jiřího Gruse, Džiana Babana a Vojtěcha Maška nazvaná Drak nikdy nespí vydaná na sklonku 
minulého roku. Odborná porota na 1. ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů TURIST PROPAG 2016 pořádané 
v rámci veletrhu Regiony České republiky na výstavišti v Lysé nad Labem jí udělila 3. místo v kategorii Turistická informace roku 2016 − 
publikace. 
 
Galerie Hippo v Bulharské ulici otevřela další výstavu. Tentokrát fotografií Martina Ertnera.  
 
Nový román nazvaný Lovci lebek vydala trutnovská rodačka, spisovatelka Hana Hindráková. Jde o kriminální drama, na němž pracovala 
společně s policistou Jiřím Johánkem, který jí tento námět nabídl. 
 
Kino Vesmír promítlo celkem 37 filmů, které vidělo 1 708 diváků. Tržba za tento měsíc činila 189.760,00 Kč. Nejnavštěvovanějším filmem 
měsíce se stala repríza české tragikomedie Teorie tygra promítaná dne 04.05. Příběh muže, který si jako šedesátiletý vzpomene, že míval 
sny i vlastní vůli, a chce opět vládnout svým životem, vidělo 294 diváků. Mezi další divácky úspěšné tituly se tentokrát zařadila dvě 
představení Angry Birds ve filmu (2D) s 224 diváky a představení Angry Birds ve filmu (3D) se 117 diváky. Zájem byl tentokrát také 
o představení pro děti. Představení Alenka v říši divů: Za zrcadlem (2D) vidělo 70 diváků, Alenka v říši divů: Za zrcadlem (3D) 64 diváků. 
Pásmo animovaných filmů Hermíny Týrlové 1 vidělo 62 diváků.  
 
Příležitost legálně realizovat své umění dostali vyznavači graffiti. Od prvního květnového týdne měli k dispozici opěrnou zeď za vlakovým 
nádražím, na níž mohli vytvářet své obrázky. S myšlenkou dát prostor lidem, kteří se realizací svých výtvarných nápadů doposud dostávali 
jen do konfliktu se zákonem, přišli členové sportovního oddílu Spartak a pracovníci Správy železniční dopravní cesty.  
 
V měsíci květnu se pro veřejnost otevřely venkovní tenisové kurty Tenisového areálu Trutnov, Na Lukách.  
 
Ve výborné kondici se předvedl teprve čtrnáctiletý boxer Pavel Nevečeřal, kterému se podařilo porazit dva mistry Maďarska a šampióna 
z Litvy. O prvomájovém víkendu vyhrál mezinárodní Turnaj olympijských nadějí ve slovenském Komárnu. Více RL, květen 2016. 
 
Víkendový třetí díl Českého poháru v plavání ovládly trutnovské plavkyně. První byla Martina Elhenická, druhá Klára Šimánová, třetí 
Kateřina Holubová (RL, květen 2016). 
 
 
Matriční události 
 
V květnu přišlo v trutnovské porodnici na svět 50 dětí, 27 chlapců a 23 děvčátek. Z toho 7 děvčátek a 9 chlapců se stalo novými občánky 
města Trutnova.  
 
Před Městským úřadem Trutnov uzavřelo manželství 7 párů, z toho byl 1 sňatek uzavřen ve Starých Bukách.  
 
Za měsíc květen zemřelo v Trutnově 40 občanů, 20 mužů a 20 žen. Trutnovských občanů zemřelo 14.  
 
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při příležitosti významných životních jubileí celkem 44 spoluobčanů, kterým předaly 
gratulace a malý dárek. 
 
Na Staré radnici bylo přivítáno a do pamětní knihy města Trutnova zapsáno 9 nových občánků města. 
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Nezaměstnanost v květnu  
 
Podle statistického přehledu za měsíc květen 2016 vydaného Úřadem práce Trutnov bylo na okrese Trutnov k 31.05. evidováno 
3 679 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, z toho 3 515 dosažitelných. Z nich bylo 1 918 žen, z nich dosažitelných bylo 1 837. 
Absolventů a mladistvých bylo celkem 157, dosažitelných bylo 156. Z toho bylo 105 absolventů, z nichž bylo 52 do 18 let. Osob se 
zdravotním postižením bylo celkem 571. Podíl nezaměstnaných činil 4,5 %. 
 
 
 
ČERVEN 
 
1. červen 
 
Most k životu, o.p.s., vzdělávací centrum Trutnov, uspořádal první ze dvou plánovaných červnových seminářů nazvaný Týrané, zneužívané 
a zanedbávané dítě.  
 
V Koncertní síni Bohuslava Martinů se uskutečnilo slavnostní předávání vysvědčení studentům SPŠ Trutnov. Tento den převzali svá 
maturitní vysvědčení absolventi oborů Elektronické počítačové systémy, Informační technologie a management, Slaboproudá 
elektrotechnika a Strojírenství - počítačová grafika. 
 
Ve venkovním areálu ZŠ Komenského Trutnov se na oslavu Mezinárodního dne dětí konal Kufrový jarmark uspořádaný zdejšími pedagogy 
a žáky. Své dovednosti zde předvedla každá ze tříd a zároveň nabídla nejrůznější výrobky k užitku i dekoraci domovů. Na účastníky čekala 
také spousta čerstvých dobrot, které pro ně děti upekly, možnost nákupu ručně vyrobených výrobků, na nichž děti pracovaly již od září, 
a to za ceny od 1,00 do 50,00 Kč. Návštěvníci se mohli zapojit do krátkých workshopů (bubnování, žonglování s ohněm a světlem, 
ekokoutek), pokochat se výstavou textilních výrobků paní učitelky Ivany Dvořákové a pobavit se při představení školního dramatického 
souboru nazvaném Noční můry. 
 
V Galerii Dračí ulička na Gymnáziu Trutnov byla zahájena výstava Studentský výtvarný salon 2016. Součástí slavnostní vernisáže bylo 
vyhlášení nejlepších studentských děl na téma Všechny budoucnosti světa. Výstava je stejně jako ty předchozí veřejnosti přístupná každý 
všední den od 8:00 do 16:00.  
 
Mažoretky NEMESIS Trutnov, které působí při ZŠ V Domcích Trutnov, obhájily loňský titul Mistryně České republiky (KD, 01.06.2016).  
 
V Národním domě v Trutnově proběhl koncert dechového orchestru ZUŠ Trutnov. 
 
Provozovatel sportovních zařízení provedl změnu ceníku pronájmu tenisových kurtů. Tenisový areál nabízí návštěvníkům 7 upravených 
tenisových kurtů, možnost platby přímo na účet a využít lze i on-line rezervace. 
 
 
2. červen 
 
V autobusové i nákladní dopravě chybí řidiči. Nejinak je tomu na Trutnovsku. Úřad práce Trutnov vyvěsil 39 nabídek pro řidiče 
vnitrostátní i mezinárodní dopravy, autobusových linek či malých dodávkových vozidel a vysokozdvižných vozíků. Platové ohodnocení na 
Trutnovsku dosahuje nejvyšší hodnotu až 55 tisíc korun. Společnosti Osnado, mající sídlo mimo jiné také v Trutnově, podle Jaroslavy 
Vikové chybí 10 až 15 řidičů. V současnosti jich zaměstnává necelou stovku. Problém společnost řeší dalším zaměstnáváním řidičů, kteří 
právě odešli do důchodu (KD, 02.06.2016).  
 
V kině Vesmír se promítal Ben Hur − filmová adaptace jednoho z nejčtenějších románů historie. Snímek z roku 1959 získal 11 Oscarů a je 
jedním z nejúspěšnějších filmů všech dob.  
 
V článku nazvaném Skládá kameny, popírá fyzikální zákony bylo představeno umění Rudolfa Nováka, který se zabývá stone balancingem. 
Z kamenů nacházejících se v řece vytváří sochy, které si fotografuje. Jednou z výtvarníkových zásad je, že ke své tvorbě nepoužívá ty 
kameny, které jsou ponořené ve vodě. Nechce zasahovat do života řeky. Podle něho je na každém kamenu ve vodě spousta života. Snaží se 
v přírodě zanechat co nejméně nápadnou stopu. Více o tvorbě tohoto umělce MFD, 02.06. 2016. 
 
 
3. červen 
 
V Koncertní síni Bohuslava Martinů proběhlo slavnostní vyřazení třídy 4. ZL Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické 
školy Trutnov. Vyřazení třídy 4.ZA bude o týden později, 10.06. 
 
Na téma Hraničářský prapor 2, elitní vojenská jednotka z Trutnovska v prvorepublikovém období, proběhla v Muzeu Podkrkonoší 
v Trutnově Trutnovská muzejní noc. Zahájena byla v 17:00 na Krakonošově náměstí. Zde proběhla rekonstrukce předávání praporce 
Hraničářského praporu 2 z roku 1931. Za dalším programem se návštěvníci již vypravili do muzea. Následovala slavnostní vernisáž výstavy 
Hraničáři z Krkonoš, ukázka výzbroje, výstroje a výcviku Hraničářského praporu 2 či přednáška Ing. Jiřího Kratochvíla a Mgr. Jana 
Juřeny o historii Hraničářského praporu 2. Nechyběla ani výtvarná dílna pro nejmenší s omalovánkami či koncert zobcového kvarteta 
ABATEVA z Plzně. Muzeum při této příležitosti navštívilo 365 osob.  
 
Počátek června se vyznačoval již růstem různých druhů hub. Na schůzce Mykologického kroužku Trutnov byl k vidění hřib kovář, hřib 
dubový, kozák březový, muchomůrka šedivka a jiné druhy. Objevila se i malá rarita, čapulka bahenní − ohrožený druh houby rostoucí 
přímo ve vodě. 
 
Pod názvem Díla trutnovského výtvarníka Rudy Nováka popírají gravitaci přinesl týdeník Trutnovsko 5 plus 2 článek o známém 
trutnovském umělci zabývajícím se stone balancingem. 
 
Kino Vesmír promítalo od 17:00 český dokument Viktora Kuny a Martina Krále nazvaný Krkonoše, který představil nejkrásnější místa 
a zákoutí našich nejvyšších hor. Další promítání se uskutečnilo ještě 08. a 09.06.  
 
Všechny tři deníky, Krkonošský deník, Mladá fronta DNES i Právo, věnovaly pozornost nadcházejícímu 6. ročníku trutnovského festivalu 
Cirk-UFF (KD, 03.06.2016, MFD, 03.06.2016, P, 03.06.2016). 
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3.-5. červen  
 
V těchto dnech probíhal výše zmíněný 6. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirk-UFF 2016. Projekt se uskutečnil za finanční 
podpory Ministerstva kultury ČR a města Trutnova. Jeho bohatý program představil na stránkách UFFOSKOPU květen/červen 2016 
a v kulturně-společenském magazínu Trutnovinky květen 2016 ředitel UFFA Libor Kasík. Světovou premiéru zde měl americko-německý 
akrobatický projekt Filament. Z domácí produkce mohli návštěvníci vidět nejlepší představení, která vznikla za poslední rok na české 
scéně nového cirkusu (MFD, 30.05.2016).  
 
 
 
4. červen 
 
Zákon zakazující kouření v restauracích nebyl dosud přijat. Přesto však již nyní vznikají nekuřácké restaurace. Výjimkou není ani Trutnov. 
Zásadně nekuřácké jsou od svého vzniku nově otevřené restaurace typu Up zaměřené na gastronomii. Kouřit však nelze např. ani 
v hostinci Dvoračka v Nových Dvorech v Trutnově. Zákaz zde podle jeho majitele Radka Reineta trvá již 15 měsíců a vynutili si jej samotní 
zákazníci. Vůbec toho nelituje, ale sám by při hlasování pro zákaz kouření ruku nezvedl. Považuje to za nesmysl a zásah do podnikání. 
Podle něho si musí majitel restaurace vytvořit nejdříve klientelu, které to nejen nevadí, ale dokonce to vítá.  
 
Podobně se rozhodl i majitel pivního baru U Truta v ulici Polská. Také jemu dle jeho slov zákazníci vytýkali, že je tam zakouřeno. Dokonce 
i ti, kteří sami kouří. Po zákazu kouření klesla tržba podniku o 30 %. Domnívá se, že nějaký čas zřejmě potrvá, než začnou chodit noví lidé. 
Je přesvědčen, že po zavedení chystaného zákazu, který by platil všude, by nebyl dopad tak velký.  
 
Stejně jako jinde jsou i v trutnovských restauracích, které zákaz kouření zavedly, k dispozici zahrádky, kde mohou posedět i kuřáci. 
Takovou možnost nabízí i Pension a Restaurace Úsvit v Trutnově na Kryblici. V horkých letních dnech jsou vnitřní prostory restaurace 
poloprázdné, ale zahrádka je plná (KD, 04.06.2016).  
 
V českém školství chybí muži. Na tři učitelky připadá jeden učitel. 74 % tvoří učitelky − ženy. Podobně je tomu i na Trutnovsku. 
Krkonošskému deníku se s tímto problémem svěřil Mgr. Zdeněk Švarc, ředitel ZŠ Trutnov, Náchodská. Z 20 pedagogů zaměstnává na plný 
úvazek jen dva učitele a další dva pak na úvazek částečný. Jak dále prozradil, na místo učitele českého jazyka, kterého nyní škola hledá, se 
hlásí jen samé paní učitelky. 
 
V městském parku proběhla tradiční Soutěž mladých zdravotníků ČČK, kterou pořádal OS ČČK Trutnov. Zúčastnilo se 20 pětičlenných 
družstev ze základních škol a víceletých gymnázií okresu Trutnov. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Mladší žáci (1. až 5. ročník) a starší žáci 
(6. až 9. ročník). Žáci z trutnovských škol se bohužel mezi první tři nejlepší kolektivy nedostali ani v jedné ze soutěžních kategorií. 
 
Reprezentovat město Trutnov na Sportovní olympiádě v polské Kamiennej Górze odjely děti z MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Úpská. 
Tato velká mezinárodní sportovní akce dětí z českých a polských mateřských škol se realizuje v rámci projektu EU „Česko-polské 
sportování předškolních dětí“.   
 
Velikého úspěchu dosáhl taneční oddíl ReBels team Trutnov. V soutěži ve Rtyni v Podkrkonoší se stal nejúspěšnějším účastníkem a zvítězil 
ve třech kategoriích zumby a rokenrolu.  
 
V rekreačním areálu Dolce proběhl 4. ročník soutěže o nejlepší Trautenberkův guláš. Na vítězi, který si odnesl putovní pohár starosty 
města Trutnova, se tentokrát shodla porota i návštěvníci. Nejchutnější guláš uvařili Ballantines Pec pod Sněžkou, druhé místo patřilo 
Chatě Máma a o třetí místo se podělil Kemp Dolce a loňský vítěz restaurace Dvoračka.  
 
 
5. červen 
 
Časně ráno v 5:03 vyjela CAS 16 k požáru ohlášenému pomocí EPS − Horská 687. Po příjezdu nebylo nic nalezeno, požár byl tudíž 
vyhodnocen jako planý poplach.  
 
Skončil úspěšný 6. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirk-UFF, který přilákal 8 500 návštěvníků.  
 
Tento den slavil obrovský úspěch taneční oddíl ReBels team Trutnov. V mezinárodní soutěži MIA festival Děti Fitness s mezinárodní 
účastí v Praze v Lucerně získal tři evropské tituly v kategorii rokenrol a original slow. Adéla Šulcová zvítězila v kategorii original slow, 
formace ReBelky a The Rebels si odvezly titul v kategorii rokenrol. Nečekaným překvapením bylo vítězství ReBels teamu jako nejlepší 
skupiny celé soutěže. Získala totiž nejvíce bodů ze všech soutěžních kol. Tato cena se uděluje čtyřem oddílům a ReBels team Trutnov ji 
dostal za choreografii (RL, červen 2016).  
 
 
5.-23. červen 
 
V trutnovském arciděkanském chrámu Narození Panny Marie a v Koncertní síni Bohuslava Martinů proběhl Trutnovský varhanní festival 
2016. V nádherném kostelním interiéru se jako první již tuto neděli představili dva členové známé skupiny Sto zvířat, Petr Hostinský 
(varhany) a Pavel Herzog (trubka).  
 
Kino Vesmír divákům nabídlo český rodinný film Děda. K dědovi na Valašsko přijíždějí na prázdniny vnoučata z Prahy, která sem rodiče 
posílají v úmyslu změnit jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů.  
 
 
6. červen 
 
Na OA Trutnov proběhly další maturitní zkoušky. Podruhé v historii školy maturovali studentky a studenti zkráceného jednoletého studia. 
U závěrečné maturitní zkoušky uspělo všech pět maturantů, z toho tři s vyznamenáním.  
 
Na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov proběhla vernisáž k dílům malíře a ilustrátora Jiřího Gruse 
vystaveným v prostorách školy. Autor se však z pracovních důvodů nemohl dostavit, a tak vernisáží provázeli ředitel školy Mgr. Bc. Roman 
Hásek a Mgr. Eva Havelková. 
 
Kulturní zájezd pro své členy uspořádal Svaz tělesně postižených Trutnov. Celkem 36 osob si při něm prohlédlo zámek v Častolovicích, 
Třebechovický betlém a navštívilo přehradu Les Království u Dvora Králové nad Labem.  
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Vydavatelství Grantis, s.r.o., z Ústí nad Orlicí vydalo již třetí rozšířené vydání knihy římskokatolického duchovního žijícího ve farnosti 
Trutnov-Horní Staré Město, P. Jana Rybáře, nazvané Musíš výš. Obsahuje na 230 již publikovaných i nových fejetonů z let 1996-2016 
a různé další články a texty. 
 
 
7. červen 
 
Na Staré radnici se uskutečnilo přátelské setkání a posezení s bývalými zaměstnanci Městského úřadu Trutnov. 
 
Loučení s předškoláky se konalo v MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Tkalcovská. Při této příležitosti se toto zařízení pro předškolní děti 
pochlubilo čtyřmi novými herními prvky na školní zahradě. Více RL, červen 2016.  
 
Podle Josefa Beneše, člena Mykologického kroužku Trutnov, již začala houbařská sezóna. Lze najít hřiba kováře a holubinky (Trutn., 
07.06.2016). 
 
Společně s dalšími jednotkami se JSDH Trutnov-HSM zúčastnila výcviku s helikoptérou, který proběhl na letišti ve Volanově.  
 
 
7.-8. červen 
 
Firma ABB, s.r.o., uspořádala Seminář pro projektanty. Účastníci byli informováni o novinkách v oblasti projektování ABB produktů. Akce 
proběhla ve Vinařství U Kapličky v Zaječí. 
 
Most k životu, o. p. s., Trutnov, nabídl veřejnosti druhý z červnových seminářů, tentokrát na téma Asertivita a empatie v pracovní praxi. 
 
 
8. červen 
 
Na hasičskou zbrojnici v Horním Starém Městě se vrátil opravený a nově zrestaurovaný zvon. Ve štítě zbrojnice nad nikou se soškou 
sv. Floriána, patrona hasičů, visel od roku 1969. Na podzim minulého roku však musel být sundán. Důvodem byl, jak prozradil jednatel 
Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město Jakub Šlégr, havarijní stav dřevěné hlavy zvonu. Její výměnu a zároveň restauraci 
celého zvonu provedl člen dobrovolného hasičského sboru Petr Franze (Trutn., 10.06.2016). 
 
V malou tržnici se opět dočasně proměnilo Krakonošovo náměstí. K prodeji zde nabídly své výrobky potravinářské firmy soutěžící 
v krajské soutěži Potravina a potravinář roku.  
 
Uskutečnilo se jedno ze čtyř červnových setkání Klubu seniorů Trutnov. Tentokrát proběhla beseda s fotografem Milošem Šálkem o jeho 
cestě do Brazílie.  
 
V Koncertní síni Bohuslava Martinů se v programu nazvaném Z pohádky do pohádky představili žáci pěvecké třídy Yanky Stránské. 
Zazněly písničky z českých a amerických pohádek, např. Tajemství staré bambitky, Zlatovláska, Rebelka, Popelka, Hotel Transylvánie, 
Ledové království, písně z filmu Pán prstenů a další. Hosty zde byli orchestr Musica Candida, Lukáš Červený, Daniela Nováčková, Jana 
Traspeová, Martin Lička, Petra Sauerová, Andrea Mišoňová a další. 
 
 
9. červen 
 
Pod názvem Z filmové kroniky Trutnova: Projekce filmů Eduarda Čapka z 60. až 80. let 20. století byl v MPT představen známý trutnovský 
fotograf Eduard Čapek (1920-1985). 
Projekce se společně s dalšími 86 návštěvníky zúčastnila také paní Jarmila Čapková, manželka zemřelého.  
 
 
9. červen-31. prosinec 
 
V SOkA bylo možné po tuto dlouhou dobu vidět výstavu nazvanou Válka 1866 na Trutnovsku ve světle archivních dokumentů. Vojáčky na 
tuto výstavu zapůjčil sběratel a trutnovský fotograf Šimon Gall. O Mezinárodním dni archivů navštívilo archiv 86 osob.  
 
Řeka Úpa je plná života. Tento den odpoledne byla v Adamově opět viděna volavka. Stála nehnutě v po deštích zakalené hnědé vodě. Na 
řece žije již několik let. O dva dny dříve lovil v řece blízko silnice v Suchovršicích čáp černý. 
 
 
10. červen  
 
Trutnovští kriminalisté s kolegy z dálniční policie zadrželi na D1 u Prahy trojici cizinců mající u sebe necelé dva miliony korun a šperky 
v hodnotě sto tisíc korun. Patrně zamýšleli odjet do zahraničí. Jsou podezřelí, že od listopadu 2015 vykradli 35 rodinných domů v sedmi 
krajích. Odnést měli peníze a šperky za 4,3 milionu korun. Jednalo se o dva muže ve věku 42 a 43 let a ženu ve věku 42 let (MFD, 
10.06.2016).  
 
V arciděkanském chrámu Narození Panny Marie v Trutnově se uskutečnila Noc kostelů. Z bohaté kulturní nabídky (viz plakátek v archivu 
kronikářky) si i tentokrát vybrali všichni, kteří projevili zájem. 
 
Začala v 17:30 mší svatou s hudebním doprovodem a pak již následovaly jednotlivé části programu. Pro ty, kteří zatoužili prohlédnout si 
interiér této výrazné dominanty města a dozvědět se něco víc o jeho mobiliáři, byla tradičně připravena dvojí prohlídka kostela 
s průvodcem.  
 
Milovníci hudebních vystoupení se mohli těšit na hodinové vystoupení trutnovského smíšeného pěveckého sboru Chorea Corcontica nebo 
závěrečné Troubení, v němž se představili trubači Správy KRNAP. Nechyběla ani hudebně-taneční vystoupení, tance na biblické motivy či 
divadlo O Mojžíšovi, které připravily děti.  
 
V době od 16:00 do 22:00 bylo také možné vystoupat na věž anebo navštívit misijní jarmark. Na Noc kostelů zavítalo na 300 návštěvníků. 
Největší zájem byl o divadlo, v němž děti představily příběh o Mojžíšovi, a výstup na věž.  
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Prodej výrobků dětí z misijního klubka dosáhl částky 2.702,00 Kč. Peníze budou odeslány prostřednictvím Papežských misijních děl na 
pomoc nejchudším dětem (Farní zpravodaj Římskokatolické farnosti arciděkanství Trutnov, 19.06.2016/26, dále jen FZ ŘKFT). 
 
Na městském koupališti v Trutnově začala plavecká sezóna. Letos poprvé se otevřelo veřejnosti. Kromě velkého bazénu plovárna nabídla 
skluzavku, vyhřívané laguny, dětský bazén a také půjčovnu sportovního vybavení. Od loňska je zde také možno jezdit zdarma na 96 metrů 
dlouhém tobogánu. Celodenní vstupenku na koupaliště návštěvníci pořídili za 65,00 Kč, děti a senioři ji měli o 20 korun levnější. Využít 
mohli i hřiště na plážový volejbal, pétanque, ping-pongové stoly či trampolínu (MFD, 08.06.2016).  
 
 
 
11. červen 
 
Na Krakonošově náměstí se konal 13. ročník Pivofestu. Čepovalo se zde a ochutnávalo pivo z 15 pivovarů, což je nejvyšší počet v historii 
této již tradiční akce. Kromě piva z trutnovského Pivovaru Krakonoš se zde prezentoval např. pivovar Trautenberk z Malé Úpy, sedlčanský 
Krčín a další. K poslechu zahrály četné hudební skupiny. Více KD, 11.06.2016.  
 
Před obchodním domem Máj se uskutečnil sraz majitelů veteránů z Trutnovska. Od 9:00 dopoledne měli zájemci možnost zhlédnout jak 
motocykly a automobily československé, tak i automobily zahraniční výroby. Více RL, červen 2016. 
 
Ve 12:00 byl v krásném prostředí trutnovského lesoparku v areálu „Paradráha“ odstartován 3. ročník ABB Trutnovského půlmaratonu, 
běhu pro širokou veřejnost. 
 
 
12. červen 
 
V trutnovském arciděkanském chrámu opět zněly varhany. Večer patřil druhému koncertu Trutnovského varhanního festivalu 2016, na 
němž vystoupil Jiří Tymel, ředitel kůru v kostele Nejsvětější Trojice v Novém Městě nad Metují.  
 
 
13. červen 
 
Od konce 2. světové války uplynulo již 71 let, a přesto lze stále objevit zapomenutou nevybuchlou munici. V podvečer byli dle sdělení 
trutnovské policejní mluvčí Šárky Pižlové v této záležitosti povoláni policisté na Kryblici do ulice Nad Plovárnou. Nalezenou munici určili 
jako ruční granát. Jejich určení bylo správné. Potvrdil jej přivolaný pyrotechnik, který nevybuchlý ruční granát F1 zajistil a odvezl s sebou 
ke zničení (KD, 15.06.2016).  
 
V malém sále na Městském úřadě Trutnov se uskutečnil 2. díl trutnovského Hyde parku s Miroslavem Kalouskem, pořádaného MO TOP 
09. Jak prozradila předsedkyně MO TOP 09 MUDr. Silvie Šidáková, cílem bylo uspořádat akci, na níž by byly pozvány osobnosti 
politického, kulturního či společenského života, jichž by se podobně jako v České televizi mohli obyvatelé Trutnova ptát na to, co je zajímá 
(KD, 11.06.2016).  
 
V městském parku vznikl snímek století − společná fotografie strážníků a policistů působících v současné době v Trutnově. Její vznik 
inicioval ředitel Městské policie Trutnov Radek Svoboda. Inspiroval se historickou fotografií visící v jeho kanceláři. Ta vznikla při 
příležitosti služebního setkání německých a rakouských četníků 20.08.1903. Společně se současnými policisty a strážníky se dali 
vyfotografovat také starosta města Mgr. Ivan Adamec, místostarostka Ing. Hana Horynová a místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych (osobní 
sdělení, dále jen o. s., Radka Svobody).  
 
S hrou Růžové brýle hostovalo v UFFU Divadlo Ungelt, Praha.  
 
 
14. červen 
 
V pilotním projektu Ministerstva vnitra ČR nazvaném Hodnocení přívětivosti úřadů obcí s rozšířenou působností, do něhož se zapojilo 
celkem 190 úřadů z celé ČR, obsadil Městský úřad Trutnov 3. místo v rámci hodnocení úřadů v Královéhradeckém kraji. Důraz při 
hodnocení byl kladen zejména na využívání on-line služeb a webových stránek, transparentnost, komunikativnost a zvyšování komfortu 
pro občany přímo na úřadu. Dle starosty města Mgr. Ivana Adamce je ocenění důkazem, že trutnovský úřad funguje dobře a klientům 
poskytuje profesionální služby. Ovšem neustále je co zlepšovat.  
 
Městský úřad Trutnov byl vyhodnocen jako 3. nejpřívětivější úřad v Královéhradeckém kraji. Slavnostní předávání cen „Přívětivý úřad“ se 
uskutečnilo ve vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově a ocenění pro Trutnov převzal tajemník Městského 
úřadu Trutnov Ing. Jan Seidel. Ten prozradil, že služby města se budou i nadále zlepšovat. Připomněl, že nedávno byla zavedena možnost 
bezhotovostní platby kartou na pokladně, a dále sdělil následující: „Nechceme, aby návštěva úřadu byla pro klienty nepříjemnou 
povinností. Snažíme se jim co nejvíce vycházet vstříc a svou agendu plnit rychle a spolehlivě.“ 
 
V 15:00 byla slavnostně otevřena nová loděnice v Trutnově-Poříčí. Trutnovský kanoistický oddíl tak získal zázemí, na které dlouho čekal. 
Starosta Trutnova, který slavnostní otevření zahájil, navíc slíbil, že vedle stojící chátrající budova hasičské zbrojnice bude zbourána a příští 
rok by zde mohla vyrůst budova podobná loděnici, která by sloužila jako garáže. 
 
Řeka Úpa láká vodáky i rybáře. Málokdo však tuší, jakou vzácnost skrývá v současnosti neudržovaný, nikoho nelákající divoký porost na 
jejím pravém břehu v Trutnově-Poříčí. Pod stromy i mezi kopřivami tu počátkem léta vyrůstá a v červnu kvete ve velkém množství vzácná, 
jako ohrožený druh chráněná rostlina, lilie zlatohlavá, jinak nazývaná též lilie zlatohlávek. Tento den jich ještě mnoho nekvetlo. Na 
jednom ze stvolů vyrůstajícím přímo z vysokých kopřiv však bylo květenství čítající patnáct květů.  
 
Galerie UFFO otevřela výstavu s názvem Kamila Karst: Rozwarstwienia. Výstava této polské výtvarné umělkyně se uskutečnila v rámci 
projektu „Jsme stejní - Świdnica a Trutnov“. Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 
Prohlédnout si ji zdarma mohli návštěvníci do 08.07.2016.  
 
 
15. červen 
 
Ve společenském centru UFFO byli vyhlášeni nejlepší sportovci, sportovní kolektivy a trenéři TJ Lokomotiva Trutnov za rok 2015. 
V nejmladší kategorii Mláďátka do 10 let byla oceněna Adéla Váchová. V kategorii Mládež ve věku 11-15 let se nejlepší sportovkyní roku 
stala juniorská reprezentantka v plavání Klára Šimánová. V kategorii Dorost 16-18 let si ocenění nejlepší sportovec odnesla atletka Lada 
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Pejchalová. V kategorii Dospělí zvítězila plavkyně Martina Elhenická. Letos poprvé byla přidána kategorie Masters za dlouhodobou práci. 
Oceněni byli oba dva nominovaní, ricochetista Jiří Herda a kuželkář Roman Straka.  
V kategorii Kolektiv do 15 let převzala ocenění plavecká štafeta žaček, Helena Blahová, Veronika Hůlková, Radka Stoklasová a Eliška 
Šutriepková. Nejlepším dorosteneckým kolektivem se stala hlídka kajakářů, Stanislav Bouček, Daniel Koblížek a František Veselý. 
V poslední kategorii Trenér, cvičitel, funkcionář zaznělo jméno šéftrenéra mládeže basketbalového oddílu Petra Kapitulčina. Zvláštní cenu 
za dlouhodobou práci získal Jan Tuna z oddílu atletiky (Trutn., 16.06.2016). 
 
Jako každý rok i letos zavítali na návštěvu dětí MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Komenského, příslušníci Policie ČR. Přivedli s sebou 
a předvedli cvičené psy, mezi nimiž nechyběl ani oceněný pes Polux. Přijela i policejní auta, u nichž děti prověřily fungování sirén, 
čtyřkolka a také posádka městské policie. Vyzkoušet si mohly také, jaké to je mít na rukou pouta, a obléci si neprůstřelnou vestu. Tyto 
nevšední zážitky připravili pro děti policisté Martin Bouška a Michal Záruba (RL, srpen 2016).  
 
Pro předškolní děti MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Žižkova, se na atletickém stadionu v Trutnově konala Atletická olympiáda.  
 
Kino Vesmír nabídlo portrét francouzského herce J. P. Belmonda.  
 
 
16. červen 
 
Specifický sklad potravin otevřený Oblastní charitou Trutnov v minulém roce plní své poslání i letos. Pravidelně je doplňován základními 
potravinami i hygienickým zbožím pocházejícím z obchodního řetězce Albert, z něhož jsou vytvářeny balíčky putující k lidem, kteří se ocitli 
v hmotné nouzi, např. k osamělým matkám. Jak prozradila iniciátorka projektu Martina Vágner Dostálová, oblastní charita ve spolupráci 
se sociálními pracovnicemi městského úřadu sleduje, zda poskytnutá pomoc měla smysl. U zboží darovaného Albertem je podle 
manažerky trutnovské prodejny Lucie Kozákové garantováno, že nepatří mezi zboží s prošlou spotřební lhůtou (KD, 16.06.2016). 
 
Slavnost Pasování na školáky proběhla v MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Úpská. 
 
Rozloučení s budoucími školáky, soutěže, výlet do Havlovic, ukázka cvičení pejsků, stezka odvahy a spaní ve školce bylo náplní tohoto dne 
v MŠ Trutnov, odloučené pracoviště V Domcích. 
 
Při příležitosti 60. výročí založení Fotoklubu KDÚ Trutnov proběhla v MPT beseda s jeho bývalými i současnými členy, které se zúčastnilo 
66 návštěvníků. 
 
Krkonošský deník z tohoto dne otiskl rozhovor s Jaroslavem Dvorským, učitelem ZŠ V Domcích, který získal 2. místo v prestižní soutěži 
Hlas Dvojky 2016 Českého rozhlasu. 
 
 
16.-21. červen  
 
Reprezentační výběr basketbalistek trutnovského gymnázia se zúčastnil světového finále ISF 3x3 Basketball World Schools Champion ship 
2016 Tallinn, kam se kvalifikoval po vítězství v republikovém finále. Světového finále se v kategorii dívek zúčastnilo 20 týmů z celého 
světa. Trutnovské hráčky, Zuzana Šimková, Dominika Vašáková, Adéla Vymazalová a Kristýna Lačná, sehrály v průběhu tří dní 
9 náročných utkání a obsadily konečné skvělé 4. místo. Více RL, srpen 2016.  
 
 
17. červen 
 
Po nové silnici v ulici Horská v Trutnově jezdili motoristé jen 5 měsíců a již musí dojít k její opravě. Stavební firma musí kompletně 
vyměnit povrch vozovky. Podle tiskové mluvčí města Michaely Dědkové je na vině dodávka nekvalitního asfaltu. K opravě dojde 
v posledním červnovém týdnu (KD, 17.06.2016).  
 
Na Dolní promenádě byl zahájen 7. ročník exteriérové expozice Sochy ve městě. Letos bylo zahájení nově propojeno s prvním dnem 
2. ročníku festivalu Od Artu Kus. Podle organizátorů spřáteleného festivalu je hlavní myšlenkou výtvarné vyjádření, opanování veřejného 
prostoru, vystavení děl a obdivování se instalacím v otevřeném venkovním prostoru a také pokus o porozumění významu umělecké tvorby 
a hodnoty jedinečného uměleckého výtvoru … Tyto cíle a záměry jsou blízké i Galerii města Trutnova, která se v rámci akce Sochy ve městě 
již sedm let snaží přibližovat uměleckou tvorbu veřejnosti a vycházet s uměleckými díly blíže veřejnosti, do prostoru, kde je možné setkat 
se s uměním spontánně.  
 
Svá díla tentokrát představili sochaři Jaroslav Koléšek a Michal Gabriel, autor 7 soch šelem v současné době trvale umístěných před 
UFFEM. Jaroslav Koléšek vystavil na Dolní promenádě sochu Velký misionář a u Staré radnice sochu nazvanou Drapák, Michalu 
Gabrielovi patří 9 bílých orlů umístěných na střeše Nové radnice. Tato místa budou zdobit do 30.09.  
 
Pod názvem „V divadle jsem šprt i hysterka. Ale jinak si život víc užívám“ přinesl týdeník Trutnovsko 5 plus 2 z tohoto dne rozhovor 
s herečkou Marií Doležalovou.   
 
18. červen 
 
Tento den byl Dnem otevřených dveří známého trutnovského podniku Tyco Electronics EC, s.r.o. Návštěvníci měli možnost vstoupit do 
výrobních závodů v ulici Komenského i v ulici Kolmá v Poříčí. Připraven byl doprovodný program pro děti i dospělé, přeprava vláčkem 
mezi závody a zdarma občerstvení.  
 
Nevšední den prožili členové Klubu vozíčkářů Trutnov, kteří se zúčastnili leteckého dne pro handicapované (Open skies for hadicaped) na 
letišti v Hradci Králové. Při této příležitosti si vyzkoušeli let nad krajinou v letadle CASA C-295, což pro některé z nich byla první 
příležitost v životě vidět svět z ptačí perspektivy. Kromě toho pro ně pořadatelé připravili ukázku záchranářských psů, seskoky parašutistů 
či prohlídku vojenské techniky (KD, 23.06.2016). 
 
V Den otevřených ateliérů se nejširší veřejnosti představili také trutnovští výtvarníci. U UFFA vystavilo své práce 10 členů Spolku 
podkrkonošských výtvarníků Trutnov. Zdena Bočarová, Karolína Hrušková, Jaromír Komínek, Ctibor Košťál, Martin Reindl, Miloš Trýzna, 
Alena Valentová a Eva Weberová.  
 
V ulici Dolní promenáda na břehu Úpy bylo možno nahlédnout do tvorby Terezy Dorňákové, Juraje Drahokoupila, Jaroslava Kaválka, 
Jiřího Košťála, Pavla Ludvíka, Jana Macka, Ivy Nevečeřalové, Rudolfa Nováka, Kláry Stejskalové, Martina Skláře a Pavlíny Teichmanové. 



47 

Svůj ateliér ve Školní ulici čp. 13 otevřel návštěvníkům další člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov Robert Fürbacher, 
v Mladých Bukách pak Roland Hantl a Milan Pejřimovský.  
 
Na trutnovském letišti ve Volanově se konal 11. Den s Dračí letkou jako sraz majitelů ultralehkých letadel. K vidění jich zde bylo téměř 
80 a těšila se velkému zájmu návštěvníků (KD, 21.06.2016).  
 
Na setkání u kaple sv. Michala na bývalém úpickém hřbitově, pořádané ke 150. výročí prusko-rakouské války, vystoupil Jan Nešněra.  
 
Již po páté se konal turnaj v malé kopané nazvaný Krakonošova kopačka. 
 
 
19. červen 
 
Na třetím koncertu Trutnovského varhanního festivalu 2016 zahrál přední český houslista Bohuslav Matoušek a varhaník a ředitel kůru 
děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem Vít Havlíček.  
 
UFFO uspořádalo novou zábavnou akci pro děti od 3 do 10 let nazvanou Dobrodružná výprava, letos s podtitulem Za poklady permoníků 
a  trpaslíků, která měla nahradit dosavadní tradiční 20 let trvající květnová setkání se strašidláky. V doprovodu rodičů se děti mohly vydat 
na dobrodružnou výpravu lesy Poříčského hřbetu plnou nástrah, překážek a úkolů, které bylo nutné překonat a splnit. Vstupenky pro ně 
v ceně 20,00 Kč a 40,00 Kč pro jejich doprovod bylo možné zakoupit již od 02.05. Za neznámým lákavým dobrodružstvím bylo možné 
vydat se od 13:00 do 15:00, start byl na cestě Na Lukách za koupalištěm. Každá vstupenka měla půlhodinovou startovní platnost. 
Naplánovaná akce však z důvodu průtrže mračen musela být zrušena. 
 
 
20. červen 
 
Za přítomnosti 32 členů proběhlo 3. zasedání Zastupitelstva města Trutnova. 
 
Když se lidé touží někam vrátit, hodí prý minci do kašny. Krakonošova kašna na Krakonošově náměstí v Trutnově je plná drobných mincí. 
Je tedy mnoho lidí, kterým se při návštěvě v našem městě líbilo a touží se sem vrátit.  
 
Žáci 3.A ZŠ Náchodská pozvali dopoledne své spolužáky a odpoledne rodiče do malé tělocvičny na představení Kocour v botách. Vytvořila 
jej a začala s dětmi nacvičovat paní učitelka Hana Šulcová. Po tragické události bylo rozhodnuto, že v nácviku představení bude 
pokračováno a jeho uvedením bude vzdán hold zemřelé paní učitelce.  
 
Koncertní síň Bohuslava Martinů zněla francouzskými chansony v podání Tria chanson cou-cou. Tímto večerem skončil Trutnovský 
varhanní festival 2016.  
 
Klub Kabinet nabídl kultovní horor na motivy románu Stephena Kinga s názvem Osvícení se slavným hercem Jackem Nicholsonem. 
 
 
21. červen 
 
Na svém jednání schválilo Zastupitelstvo města Trutnova dotaci ve výši téměř 1,5 milionu korun na záchranu ženského basketbalového 
A týmu. Při jednání vyšlo najevo, že již na počátku roku proběhla veřejnoprávní kontrola u společnosti BK-servis, vlastníka licence na 
provoz ženského basketbalového A týmu, která zjistila, že společnost použila peníze z příspěvků a dotací ve výši téměř půl milionu korun 
v rozporu se smlouvami o poskytnutí.  
 
Starosta města Mgr. Ivan Adamec sdělil, že byl okamžitě zastaven chod peněz a začaly růst dluhy. Nebyly peníze na výplaty hráček ani 
realizačního týmu. Společnost BK-servis se prostřednictvím jednatele Jana Brauna dohodla s TJ Lokomotiva Trutnov, že od ní A tým 
převezme, a to včetně licence, práv i dluhů. Lokomotiva Trutnov pak požádala o dotaci. O poskytnutí dotace byla vedena diskuze, proti 
poskytnutí byli hlavně opoziční poslanci. 
 
Starosta města připomenul, že trutnovské basketbalistky skončily letošní sezónu získáním bronzových medailí. Jejich účast v Ženské 
basketbalové lize byla dosud trutnovským fenoménem, který patřil mezi atributy, jimiž se Trutnov, druhé největší město v kraji, chlubilo. 
Jiné řešení problému podle něho není.  
 
Padly zde i otázky, zda nevznikla městu škoda. Dle informací místostarosty města Tomáše Hendrycha škoda nevznikla, neboť společnost 
BK-servis na výzvu dotaci poskytnutou městem vrátila. Dotace pro TJ Lokomotiva Trutnov k záchraně basketbalového týmu byla nakonec 
schválena.  
 
Poskytnutá částka 1 milion 368 tisíc bude TJ Lokomotiva Trutnov použita k uhrazení veškerých dosavadních dluhů, které zahrnují 
dlužnou částku na platy hráček a realizačních týmů, vyjma jednatele společnosti Jana Brauna, ve výši 735.600,00 Kč, dluh na nájemném 
za halu ZŠ Komenského ve výši téměř 308 tisíc korun a jiné částky této škole za energie. Vyrovnat musí také mnohé další závazky, např. 
České basketbalové federaci, dopravcům, pronajímatelům bytů pro hráčky a realizační tým (KD, 22.06 2016).  
 
V UFFU proběhla komentovaná prohlídka panoramatického cyklu obrazů Otto Plachta.  
 
 
22. červen 
 
V UFFU se uskutečnila slavnostní promoce 20 studentů Konzultačního střediska Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, 
které má své sídlo na ZŠ V Domcích. Absolventi bakalářského oboru Veřejná správa a sociální politika mají možnost ve studiu pokračovat, 
neboť jak prozradil vedoucí střediska prof. PhDr. Vladimír Wolf, univerzita získala pro tento obor akreditaci následného magisterského 
studia. 
 
Za účasti 10 osob podnikla exkurzi do SOkA Trutnov Komise pro cestovní ruch při Městském úřadě Trutnov. 
 
Policisté Dopravního inspektorátu Policie ČR v Trutnově řeší nehodu na cyklostezce v Trutnově v ulici V Alejce u železničního viaduktu na 
Šestidomí, při níž došlo v časných ranních hodinách ke srážce cyklisty s cyklistkou. Se svými zraněními skončili v nemocnici. Muž zde 
zůstal hospitalizován.  
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Velké překvapení nachystal Spolek podkrkonošských výtvarníků Trutnov svému dlouholetému členovi Ladislavu Kosteleckému, který 
tento den oslavil 90. narozeniny. V domě s pečovatelskou službou, kde dotyčný se svou paní žije, připravili narozeninovou oslavu, na niž 
jubilanta pozvali (osobní sdělení Martina Reindla, člena SPV).  
 
Konal se Den otevřených dveří a zápis do Dětské lesní školky Ostrov přírody Bojiště u Trutnova.  
 
Galerie města Trutnova otevřela výjimečnou výstavu nazvanou Julius Mařák a jeho žáci. Obrazy na tuto výstavu byly do Trutnova svezeny 
z nejrůznějších míst. Po celé léto až do 27.08. mohli zájemci obdivovat díla zapůjčená ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie 
moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie výtvarného umění v Náchodě, 
Krkonošského muzea Jilemnice, Moravské galerie v Brně, Regionálního muzea a galerie v Jičíně, Východočeské galerie v Pardubicích a ze 
soukromých sbírek. Vystavena zde byla díla uložená v depozitářích, která nejsou běžně k vidění. Návštěvníci mohli obdivovat např. obrazy 
Františka Kavána, Antonína Slavíčka, Jaroslava Panušky, Aloise Kalvody nebo Ferdinanda Engelmüllera. 

 
 
23. červen 
 
Jednání zastupitelstva města, které řešilo ekonomické problémy jediného prvoligového trutnovského celku a možnosti jeho záchrany, se 
staly námětem článku také v Mladé frontě DNES. Podle starosty města Mgr. Ivana Adamce bylo převedení prvoligového týmu ženského 
basketbalu na TJ Lokomotiva Trutnov jediným řešením. Pokud by město tým nepřevedlo, znamenalo by to fakticky konec této nejvyšší 
soutěže v Trutnově. 
 
Pro záchranu ženského basketbalu hlasovali i někteří opoziční zastupitelé. Podle Martina Jiránka z uskupení Piráti je toto řešení z několika 
těžkých a špatných řešení asi nejlepší. Iva Řezníčková, zvolená do zastupitelstva za KSČM, označila dokonce TJ Lokomotiva Trutnov za 
jednoho ze spoluviníků. TJ Lokomotiva Trutnov totiž až do loňského března společnost BK-servis vlastnila.  
 
Jak bude vypadat družstvo pro novou sezónu, není zatím jasné. Do nového ročníku Ženské basketbalové ligy byla však již přihláška 
podána. Družstvo se také musí vyrovnat s odchodem generálního sponzora, trutnovské společnosti Kara. Podrobněji MFD, 23.06.2016. 
 
Červen je měsícem, na který se asi nejvíce těší děti. Končí školní rok a začínají jim vysněné a toužebně očekávané dny prázdnin. Ne 
všechny děti se však v září do svých školních lavic vrátí. Červen je také měsícem, kdy se se školou a vším, co k ní patří, loučí žáci 9. ročníků. 
Pro ty základní škola definitivně končí a vydávají se na další cestu životem. Kromě vzpomínek, nejrůznějších zážitků a různých památek 
jim zůstává také poslední společná školní fotografie se spolužáky a třídní učitelkou. 
 
Pět barevných fotografií žáků 9. tříd z trutnovských základních škol se dostalo na stránku Krkonošského deníku. Jsou na nich žáci 9. tříd 
ZŠ kpt. Jaroše – 9. A s třídní učitelkou Etelou Felkerovou a 9. B, které vedl třídní učitel Zdeněk Ryšavý. Třetí fotografie představuje žáky 
ZŠ v Náchodské ulici a jich třídní učitelku Ivetu Šílovou. Poslední dvě budou vzpomínkou na žáky 9. A a 9. B ZŠ V Domcích a jejich třídní 
učitelky Blanku Jorovou a Zdenu Kostkovou (KD, 23.06.2016). 
 
Loňské první místo v národní soutěži nazvané Mladí lidé v evropských lesích (YPEF) se podařilo obhájit soutěžícím z ČLA Trutnov. Soutěž 
se konala v Kostelci nad Černými lesy, kam se sjelo 15 družstev, která soutěžila ve třech disciplínách. Soutěžící museli v anglickém jazyce 
absolvovat písemný test a vytvořit a přednést prezentaci na dané téma. Druhý den na ně čekala poznávací část z botaniky, dendrologie, 
pěstění a ochrany lesů nebo lesní těžby. Podle zástupce ředitele ČLA Trutnov Petra Kejklíčka je toto vítězství velmi cenné, protože soutěž 
během času získává stále větší prestiž a také konkurence je stále větší. ČLA Trutnov se tak stala první školou, která zvítězila dva roky po 
sobě. Vítězové národního kola soutěže budou reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole v Lotyšsku. Pod vedením paní učitelky 
Ivany Matějkové letošní vítězství vybojovali Pavel Brabec, Daniel Janík a Nina Ryšavá (KD, 23.06.2016).  
 
MŠ, ZŠ a Praktická škola Trutnov-Horní Staré Město pořádala školní akademii pro žáky, rodiče a hosty. 
 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově nabídlo přednášku nazvanou Prusko-rakouská válka 1866 ve východních Čechách. Přednášejícími pro 
45 posluchačů byli členové Klubu vojenské historie Trutnov Mgr. Petr Fuxa, Petr Kopecký a Jiří Bucek. 
 
V Koncertní síni Bohuslava Martinů se konal koncert komorního smyčcového souboru Musica Antiqua Trutnov, na němž zazněly skladby 
Mozartovy, Schubertovy či Vivaldiho.  
 
 
24. červen  
 
Úderem 12. hodiny dopoledne byla obřadní síň na Staré radnici svědkem Rozlučky se žáky 9. tříd ZŠ kpt. Jaroše. Již od půl dvanácté 
postávaly před radnicí hloučky svátečně oděných děvčat a chlapců a mířily sem i kroky jejich rodičů, kteří si toto slavnostní zakončení 
školní docházky svých dětí nenechali ujít. 
 
Slavnost spojená se závěrem školního roku proběhla také v Koncertní síni Bohuslava Martinů. Výuční listy zde dostávali žáci SPŠ Trutnov. 
 
Koncertem Městské dechové hudby Krakonoška, na který přišlo 70 návštěvníků, začalo v prostoru u UFFA Trutnovské hudební léto. 
Hudebním vystoupením jsou vyhrazeny středy a pátky, vždy od 16:30. Trutnovské hudební léto potrvá do 31.08. a nabídne celkem 
20 koncertů.  
 
 
24.-26. červen  
 
V malém sále Městského úřadu Trutnov proběhl 3. ročník výstavy železničních modelů, kterou uspořádali členové spolku Modelová 
železnice Trutnov.  
 
 
25. červen  
 
Jako zásadní pro rozvoj celého regionu označili starostové měst Trutnovska dostavbu dálnice D11 od Hradce Králové na hranice 
s Polskem. Tento názor zazněl na konferenci v Trutnově věnované právě dostavbě dálnice. „Dálnice samozřejmě chybí, je to předpoklad 
pro další ekonomický rozvoj našeho regionu a vlastně celého kraje,“ řekl trutnovský starosta Mgr. Ivan Adamec. Stavba dálnice od Hradce 
Králové na Jaroměř, která se napojí na budovanou S3 do polského Štětína, by mohla začít v roce 2017 (KD, 25.06.2016).  
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V MPT se konala slavnostní vernisáž výstavy 1866: Vítězství Rakušanů u Trutnova a tzv. Trutnovská zrada v prusko-rakouské válce. V nově 
upravené a doplněné expozici se objevilo mnoho nových, dosud nevystavených exponátů. Mezi nimi byl i model bitvy u Trutnova, který 
vytvořil a MPT věnoval desetiletý žák ZUŠ Trutnov Oto Potůček. Vernisáž si nenechalo ujít 350 osob.  
 
Krkonošský deník z tohoto dne přinesl rozhovor s předsedou ženského basketbalového klubu Trutnov Vladimírem Smilnickým a Janem 
Braunem, jednatelem firmy BK-servis, od níž Lokomotiva Trutnov ženský basketbalový klub převzala.  
 
 
25.-26. červen 
 
V těchto dnech si naše město připomnělo 150. výročí bitvy u Trutnova 27.06.1866, jediného rakouského vítězství v prusko-rakouské válce, 
kterou Rakousko prohrálo. Pro tuto příležitost nachystalo město Trutnov bohatý program, jímž se v těchto dnech prezentovalo v rámci 
královských věnných měst. 
 
Program 150. výročí bitvy u Trutnova - sobota 25.06.2016 
 
09:30  Společné vystoupení souborů Ritornello a Barunka na Krakonošově náměstí 
10:00 Slavnostní zahájení vzpomínkové akce projevem starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce, spojené s tradičním natíráním 

pamětní desky 
10:30  Den v Trutnově za války 1866 − hraná scénka 
11:30  Vernisáž výstavy v Muzeu Podkrkonoší „1866: Vítězství Rakušanů u Trutnova a tzv. Trutnovská zrada v prusko-rakouské válce“. 

Na nově instalované výstavě se objevily mnohé vzácné exponáty. Za všechny je třeba jmenovat přehlídkovou sedlovou deku pro 
generály pruské armády, stuhy s třásněmi z vojenských slavností na památku bitvy u Trutnova. Jedna z nich nese datum 
27.06.1895. Zmínit lze také dvakrát prostřelenou lněnou košili rakouského vojáka Jana Zemana (1840-1893) ze Smiřic, který své 
zranění, z něhož se vyléčil, utržil dne 29.06.1866 v bitvě u městečka Železnice nedaleko Jičína. Košili na výstavu zapůjčil člen 
Klubu vojenské historie Trutnov.  

13:30  Odjezd autobusů z výchozích stanovišť (2 trasy):  
Trasa 1: Horní Staré Město (ulice U Hřiště) - autobusové nádraží - Starý Rokytník 
Trasa 2: Poříčí (náměstí) - U Studny (parkoviště) - Starý Rokytník  

14:30  Bitevní ukázka ve Starém Rokytníku  
16:00  Předpokládaný konec, odjezd autobusů do Trutnova  
 
Program 150. výročí bitvy u Trutnova - neděle 26.06.2016 
 
13:00 Koncert CK kadetní hudby v městském parku 
14:00 Pochod k Janské kapli  
14:30  Položení věnců 
15:00 Mše svatá za padlé vojáky a k poctě sv. Jana Křtitele v Janské kapli 
 
K oslavám 150. výročí bitvy u Trutnova se připojili také trutnovští filatelisté. Dopoledne již od 9:00 před vernisáží výstavy otevřeli v atriu 
MPT příležitostní poštovní přepážku, na níž bylo možné získat příležitostní razítko výtvarnice Marie Svobodové, za 40,00 Kč pak také 
korespondenční lístek s obrázkem památníku generála Gablenze od malíře Miloše Trýzny a za 10,00 Kč korespondenční lístek s obrázkem 
Klub filatelistů 05 - 76 Trutnov, jehož autorem byl opět Miloš Trýzna. Podle předsedy Klubu filatelistů Trutnov Pavla Janaty tímto 
počinem klub prezentoval svoji činnost a zároveň se rozhodl přispět filatelistům do jejich sbírek.  
 
Poštovní přepážku v MPT navštívili i všichni ti, kteří si zde zakoupili tři zcela nově u příležitosti 150. výročí bitvy u Trutnova vydané 
dopisnice. Velkou dopisnici s pamětní mincí vydalo město Trutnov a dvě malé Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. Na velké dopisnici 
s mincí najdeme trutnovský znak, fotografii Krakonošova náměstí, obraz jezdecké srážky od Fritze Neumanna z r. 1907, kapli sv. Jana 
Křtitele s vojenskými pomníky z války 1866 a památník generála Ludwiga von Gablenze.  
 
Zajímavá je také pamětní mince. Na ní vidíme hlavu Ludwiga von Gablenze a kolem ní v kruhu čteme nápis z velkých písmen. 
27. a 28.06.1866, hvězdičku, 150. výročí bitvy u Trutnova. Na rubu mince objevíme znak Trutnova a nápis Starý Rokytník, Trutnov 
25. a 26.06.2016. Autorem fotografií je fotograf a autor fotokroniky Miloš Šálek.  
 
Autory fotografií na dopisnicích vydaných Muzeem Podkrkonoší v Trutnově jsou Mgr. Ondřej Tůma a PhDr. Ondřej Vašata.  
 
 
25. červen-2. červenec  
 
V penzionu U Kozlů v Horním Bradle proběhl rekondiční pobyt, jehož součástí byly masáže, pěší vycházky do přírody. Ze Svazu tělesně 
postižených Trutnov se ho zúčastnilo 18 zájemců.  
 
 
26. červen 
 
Kino Vesmír nabídlo americký rodinný fantasy film Alenka v říši divů: Za zrcadlem (2D). 
 
V habřině nad Voletinami byl členem Mykologického kroužku Trutnov panem Ing. Josefem Benešem nalezen vzácný hřib habrový. 
 
 
27. červen 
 
Článek Josefa Šrámka v Krkonošském deníku pod názvem Dnes před 150 lety: Vítězství u Trutnova a porážka u Náchoda připomněl dvě 
bitvy prusko-rakouské války z tohoto dne. Vyčísleny jsou zde i ztráty nepřátelských válčících stran. V bitvě u Trutnova ztratili vítězní 
Rakušané 4 596 mužů, 191 důstojníků a 109 koní. Poražení Prusové přišli o 1 282 mužů, 56 důstojníků a 78 koní. Přesto tato 
problematická bitva vešla do historie a navždy proslavila Trutnov ve světě. Ještě děsivější ztráty na lidech i koních utrpěla rakouská 
armáda v následné bitvě u Náchoda. Zde ztratila 5 487 mužů, 234 důstojníků a 109 koní. Prusové přišli „pouze“ o 1 060 mužů, 
62 důstojníků a 22 koní (KD, 27.06.2016). 
 
Kdo nestihl příležitostní poštovní přepážku v muzeu dne 25.06., mohl si vše opatřit ještě tohoto dne na poště. 
 
Po velkých vedrech se přihnaly silné bouřky s lijáky. V Trutnově na Středním Předměstí v Revoluční ulici bylo nutné odčerpat vodu ze 
sklepa sokolovny (MFD, 27.06.2016). 
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27.-29. červen 
 
Na stadionu v Trutnově se rozhořel olympijský oheň, který přinesla olympionička Eva Vrabcová Nývltová a za přítomnosti starosty 
Mgr. Ivana Adamce a dalších představitelů města Trutnova byly slavnostně zahájeny tradiční olympijské hry žáků trutnovských škol. Od 
pondělí až do středy se soutěžilo v atletice, florbalu, přehazované, stolním tenisu, volejbale, plavání, gymnastice a dalších disciplínách. 
Vyvrcholily ve středu před UFFEM, odkud byl odstartován minimaraton (MFD, 28.06.2016). Rozdáno bylo 132 sad medailí a do klání o ně 
se zapojilo více než 1 600 dětí (Trutn., 30.06.2016).  
 
 
28. červen 
 
Slavnostní vernisáží v prostorách infocentra v Hradci Králové byla zahájena výstava a vyhlášeni laureáti 17. výtvarného salonu královských 
věnných měst tentokrát na téma Bitvy, souboje, zápasy, na němž se společně představily děti ZUŠ ze všech devíti královských věnných 
měst. Letošní výtvarný salon královských měst byl součástí programu vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové a prusko-
rakouské války 1866. Město Trutnov reprezentovaly práce zdejší ZUŠ. Jak ukazuje katalog, práce to byly velmi pěkné a odborná porota 
složená ze zástupců Unie výtvarných umělců Hradec Králové a Impuls Hradec Králové to neměla vůbec jednoduché. Nakonec to vyřešila 
šalamounsky. Z prací každé ZUŠ vybrala 2 laureáty. Jediná ZUŠ, které se to netýkalo, byla ZUŠ Bohuslava Martinů Polička. Bez ceny však 
neodešla ani tato umělecká škola. Získala Zvláštní cenu poroty.  
 
ZUŠ Trutnov měla svou první laureátku v kategorii 11-15 let. Stala se jí Rebeka Bartoňová (15 let) za práci nazvanou „Morituri“ (akryl). 
V kategorii 16-18 let uspěla Marie Káchová (16 let) s prací „Pal“ vytvořenou kombinovanou technikou. Barevný katalog prací zaslaných do 
soutěže se nachází mezi ukázkami pramenů, na jejichž základě kronika vznikala.  
 
V den zahájení výstavy bylo spuštěno internetové hlasování na www.vennamesta.cz, kde po celou dobu konání výstavy mohl každý 
podpořit dílo, které ho nejvíce oslovilo. Hlasovat bylo možno do posledního dne trvání výstavy, tedy do 31.07. 
 
Pruská odveta za Trutnov: Tři rakouské porážky. Pod tímto názvem byla otištěna další část válečného deníku 1866 přibližující děsivé ztráty 
na lidských životech a koních v prusko-rakouské válce (KD, 28.06.2016).  
 
 
29. červen 
 
U UFFA proběhl druhý koncert Trutnovského hudebního léta. Vystoupila skupina Blackout Group, již si přišlo poslechnout 
140 návštěvníků. 
 
Galerie města Trutnova otevřela ve výstavním prostoru Městského úřadu Trutnov výstavu působivých fotografií nazvanou Josef Kalenský: 
Příroda, hory a lidé. Obdivuhodně a zcela výjimečně je zde představen hlavně ptačí svět. Dlaskové před dutinou starého stromu, která 
ukrývá jejich hnízdo, výr velký na hnízdě u svých mláďat ve skalní rozsedlině, večerní usínání čápat, sýkora modřinka s chomáčem mechu 
v zobáčku nebo zimní setkání srny a kosa.  
 
 
30. červen  
 
V poslední červnový den začala plánovaná rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ R. Frimla.  
 
Před rozdáním vysvědčení proběhla v tělocvičně Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov tradiční akce 
– předávání ocenění pro vyznamenané studenty.  
 
Pod názvem Trutnovský bazén: současnost a vize proběhla odpoledne od 15:30 v malém sále MěÚ Trutnov prezentace plánů na změny 
trutnovského krytého bazénu. Prezentaci byli přítomni místostarosta města Mgr. Tomáš Hendrych a ředitel společnosti MEBYS 
Ing. Martin Veselý.  
 
Poslední červnový čtvrtek byl zároveň poslední přednáškou v MPT. Tentokrát návštěvníci nezasedli jako obvykle do přednáškového sálu 
MPT, ale společně s historikem PhDr. Ondřejem Vašatou se vydali na procházku po Trutnově. Cílem zajímavé akce nazvané Procházka po 
památkách a zajímavostech Vnitřního Města bylo poznání zajímavostí a málo známé historie domů ve Vnitřním Městě v Trutnově. Na 
toulky městem se společně vydalo 65 zájemců.  
 
 
Co zajímavého se ještě událo v červnu?  
 
Firma ABB, s.r.o., coby hlavní partner, podpořila sportovní akci ABB Trutnovský půlmaraton. Závodu v přírodním areálu Paradráha se 
zúčastnilo 300 běžců na tratích 5, 10 a 20 km a 100 dětí, na které v cíli čekala sladká odměna. V přátelské atmosféře se zde setkali 
sportovci všech výkonnostních a věkových kategorií. Pro děti byl připraven bohatý doprovodný program plný her a soutěží.  
 
Měsíc červen je měsícem, kdy končí škola, a žáci a studenti dostávají vysvědčení. Jde o malou slavnost, která je vstupem do volných dnů 
prázdnin. Místem, kde letos dostávali svá maturitní vysvědčení a výuční listy studenti středních škol a středních odborných učilišť, se opět 
stala Koncertní síň Bohuslava Martinů. 
  
Podchod vedoucí k ZŠ Komenského Trutnov byl po dlouhou dobu místem nepříliš vzhledným. Pro mnohé však nebylo při cestě za prací či 
do školy možné se mu vyhnout a jít jinudy. To platilo zejména pro děti. Vše se však změní. Učitelé a žáci ZŠ Komenského ve spolupráci 
s vedením města a Technickými službami Trutnov mu dají novou a jasnější podobu. Díky rychlosti pracovníků Technických služeb 
Trutnov, kteří zajistili opravy zdí, stropu a základní nátěr, se mohly děti pustit do výzdoby již v červnu. Do konce tohoto školního roku by 
měly pod vedením paní učitelek svoji práci dokončit a v září by se jim mělo jít podchodem již veseleji (RL, červen 2016).  
 
S koncem školního roku skončila i pravidelná návštěva školních kolektivů v Městské knihovně Trutnov, pobočka Horní Staré Město. Jejími 
pravidelnými návštěvníky byly děti z MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Horská (třídy Motýlci a Sluníčka), děti ze 3. oddělení školní 
družiny ZŠ Mládežnická Trutnov a žáci speciální školy v Horské ulici (RL, červen 2016).  
 
Městská knihovna Trutnov rozšířila své služby pro čtenáře. Díky získanému grantu MK ČR může nabídnout tzv. eVýpůjčky, což je 
půjčování elektronických knih. Elektronické knihy (eKnihy) si mohou vypůjčit přes knihovní katalog Carmen na webových stránkách 
knihovny (www.mktrutnov.cz - nový online katalog). Služba je poskytována zdarma uživatelům od 15 let s platnou registrací, tj. 
zaplaceným registračním poplatkem. Podrobněji RL, červen 2016. 
 

http://www.mktrutnov.cz/
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Překvapením pro trutnovské občany a všechny zájemce o historii tohoto města bylo červnové číslo měsíčníku History revue, které nejstarší 
historii Trutnova věnovalo celé dvě stránky. Pod názvem „Na trutnovském zámku dostali výprask staří oslové“ byly díky panu Antonínu 
Justovi a Karolíně Němcové připomenuty důležité okamžiky z nejstarších dějin a nechyběla ani prastará pověst o založení tohoto 
královského věnného města.  
 
Kulturně-společenský magazín Trutnovinky představil trutnovské občany Jiřího a Libora Kopeckých, loutkáře a pokračovatele slavného 
loutkářského rodu.  
 
K Trutnovu, přesněji k ZŠ Mládežnická Trutnov, se vztahovala i dětská příloha nejnovějšího 52. čísla známého sborníku Rodným krajem, 
který je čtenářům k dispozici pravidelně dvakrát ročně, vždy v polovině června a prosince a zakoupit si jej mohou v Muzeu Podkrkonoší 
v Trutnově.  
 
Dlouholetá vedoucí dětské přílohy sborníku nazvané Děti Rodnému kraji Mgr. Alena Křivská, nynější kronikářka města Trutnova, 
s přijetím funkce kronikářky práci v dětské příloze ukončila. Tato poslední příloha, která vznikla pod jejím vedením, představila výtvarné 
práce žáků ZŠ Mládežnická Trutnov. 
 
Jak prozradila paní učitelka výtvarné výchovy Daniela Kobrlová, s níž Alena Křivská spolupracovala, příloha se setkala s příznivou 
odezvou. Informace o sborníku, kde se škola představila široké veřejnosti, se objevily na webu školy a byly předány i v hodinách výtvarné 
výchovy. V učebně výtvarné výchovy pak byl vystaven samotný sborník, který se dětem moc líbil.  
 
Úspěšná byla první polovina roku pro oddíl akrobatického rokenrolu Drak and Roll Trutnov, který trénuje na ZŠ Mládežnická pod Klubem 
ZČ „Eldorádo“. Taneční sezónu zahájil ziskem dvou zlatých medailí na prvních závodech, Zimní ceně Sokola Jinonice, pro dívčí 
akrobatickou formaci Goldies a pro akrobatický pár kategorie C – Vojtěcha Švejdara a Nikolu Kuldovou. Z prestižního závodu Black Cup 
v Praze-Chodově si akrobatický pár odvezl 8. místo a formace Goldies 1. místo. Úspěšná byla také účast na Mistrovství ČR formací v Praze, 
kde dívky z Goldies získaly titul vicemistryň Prahy (RL, červen 2016). 
 
Za měsíc červen se v kině Vesmír promítalo 38 filmů, které zhlédlo 1 985 diváků. Nejnavštěvovanější byla 2 představení filmu Warcraft: 
První střetnutí (2D), který vidělo 281 diváků. Druhým nejnavštěvovanějším filmovým představením se stala dvě přestavení filmu Hledá se 
Dory (2D), kdy do kina přišlo 245 diváků. Třetím nejúspěšnějším, měřeno diváckým ohlasem, byl film Hledá se Dory (3D) se 168 diváky.  
Zájem byl tentokrát také o školní představení. Dvakrát se promítal film Bella a Sebastián 2: Dobrodružství pokračuje. Poprvé přišlo 
253 diváků, podruhé 167 diváků. Tržba kina činila 205.950,00 Kč.  
 
Měsíc co měsíc se v Radničních listech připomíná Útulek pro opuštěné a zatoulané psy umístěný v Trutnově-Poříčí, Vrbová 459. 
 
Úspěšní byli trutnovští sportovci v powerliftingu - silovém trojboji (dřep, bench press a mrtvý tah). Na ME GPC 2016 v Rovaniemi ve 
Finsku soutěžil Patrik Till v disciplíně bench press a vybojoval titul mistra Evropy v kategorii dorostenců do 100 kg. V absolutním pořadí 
získal 2. místo. Libor Hurdálek zvládl komplexní disciplíny silového trojboje. Zapsal si 260 kg dřep, 160 kg bench press a 225 kg mrtvý tah 
= total 645 kg. V konečném hodnocení se těšil z 1. místa v kategorii 110 kg M5 a z 2. místa v absolutním pořadí Masters a také z evropského 
a světového rekordu ve dřepu 260 kg. Se synem Martinem Hurdálkem vybojovali pro ČR 3. místo v pořadí národů v trojboji EQUIP. 
Martinovy výkony 320, 240, 250 = total 810 kg stačily na 2. místo (RL, červen 2016).  
 
Nově vzniklý oddíl pod Spartakem Trutnov nazvaný Trutboarders Trutnov, který sdružuje všechny vyznavače skateboardingu a long-
boardingu, nabídl možnost vstupu dalším zájemcům (RL, červen 2016).  
 
Manželé či rodiny, které se dostanou do nejrůznějších problémů, najdou bezplatnou pomoc v Manželské a rodinné poradně RIAPS 
Trutnov. Jejím posláním je prostřednictvím odborného psychologického poradenství, základního a odborného sociálního poradenství 
a psychoterapie pomoci partnerům, manželům, rodinám i jednotlivcům při řešení jejich problémů. 
 
Cílem je odkrytí a následné řešení problémů v mezilidských vztazích, pomoc a podpora jednotlivcům, párům, manželům a rodinám 
v tíživých životních situacích (např. zdraví, úmrtí blízkého člověka, nezaměstnanost, finanční situace, mezigenerační problémy, potíže 
s výchovou dětí aj.), psychologická pomoc osobám osamělým, manželům či partnerům v krizi. Více RL, červen 2016.  
 
 
Matriční události 
 
V červnu se personál trutnovské porodnice musel činit. Na svět zde přišlo celkem 72 dětí, z toho bylo 30 chlapečků a 42 děvčátek.  
 
V měsíci červnu uzavřelo manželství před Městským úřadem Trutnov 24 párů, z toho byl jeden sňatek uzavřen ve Starých Bukách. 
Církevně byly oddány 2 páry, jeden z nich v Hajnici.  
 
Tři manželské páry oslavily na Staré radnici a v Koncertní síni Bohuslava Martinů krásných a úctyhodných 50 let společného života. 
 
Tento měsíc zemřelo v Trutnově celkem 30 lidí, 13 mužů a 17 žen. Z tohoto počtu bylo 13 úmrtí občanů Trutnova, 6 mužů a 7 žen. Jedno 
úmrtí bylo zaznamenáno do matriční knihy vedené pro město Pilníkov (RL, srpen 2016).  
 
 
Nezaměstnanost v červnu 
 
Podle statistického přehledu za měsíc červen 2016 vydaného Úřadem práce Trutnov bylo na okrese Trutnov k 30.06. evidováno 
3 494 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, z toho 3 342 dosažitelných. Z toho byly 1 855 žen, z nich dosažitelných bylo 1 783. 
Absolventů a mladistvých bylo celkem 144, dosažitelní byli 143. Z toho bylo 90 absolventů, z nichž bylo 54 do 18 let. Osob se zdravotním 
postižením bylo celkem 563. Podíl nezaměstnaných činil 4,3 %. 
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ČERVENEC 
 
1. červenec 
 
Milé překvapení čekalo tohoto dne na mne, kronikářku města. Doručen mi byl dopis z dalekého kanadského Toronta. Napsala jej paní 
Gerda Frieberg, bývalá vězeňkyně koncentračního tábora Etrich v Horním Starém Městě, jedna z účastnic nedávného odhalení pamětní 
desky v Trutnově-Libči. Při této příležitosti mimo jiné zavítala také na trutnovský hřbitov, kde pořídila fotografii pomníku 41 dívek, obětí 
koncentračního tábora během nacistické okupace.  
 
Když ji porovnala s fotografií, kterou si zde udělala při návštěvě hřbitova v roce 1988, nebyla si jista, zda se neplete a nejde o dvě různé 
fotografie z různých míst. Její dopis psaný v angličtině ještě téhož dne přeložila Jana Kultová, studentka z Velkých Svatoňovic, a 04.06. 
jsem si vše ověřila na Městském úřadu Trutnov.  
 
Při kontrole dodržování stanovené rychlosti naměřili trutnovští dopravní policisté osmadvacetiletému řidiči černého Volkswagenu Golf 
projíždějícího Polskou ulicí neuvěřitelných 141 km v hodině. Vzhledem k tomu, že povolenou rychlost 50 km v hodině překročil o více než 
90 km, ve správním řízení mu hrozí zákaz činnosti až na 1 rok a pokuta do výše 10.000,00 Kč, jak uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová. 
K přestupku se doznal, požadované doklady předložil. Následná dechová zkouška na alkohol byla u něho negativní.   
 
Na Městském úřadu Trutnov se uskutečnila další schůzka Mykologického kroužku Trutnov. Přineseno bylo mnoho lákavých jedlých hub, 
mezi nimiž byla i vzácná holubinka dceřiná. Mezi účastníky se okamžitě rozvinula bouřlivá diskuze. 
 
Slavnostní vernisáží otevřela Galerie Draka Trutnov výstavu obrazů (olejů) Tomáše Sejkory. 
 
Trutnovské hudební léto pokračovalo koncertem skupiny Mescalero se 130 posluchači. 
 
Splnit olympijský B-limit se v maďarském Miskolci podařilo trutnovské výškařce Ladě Pejchalové (Trutn., 02.07.2016).  
 
2. červenec  
 
V kempu Dolce proběhl 6. ročník Dolce festu, na němž zahrály kapely Ready Kirken, Jakž Takž, Cirkus Blues, Pěna a Eff. Malí návštěvníci 
si mohli zařádit ve skákacím hradu nebo se svézt na koni.  
 
Krytý bazén v Trutnově by se měl změnit na aquapark, jehož součástí by měla být i relaxační sekce. Chybět by tu neměla divoká řeka, 
protiproudy, vířivky nebo tobogány a další atrakce. Autorem studie je architekt Martin Vokatý. Vychází ze starší, několikrát upravované 
studie zpracované již před 14 lety, kterou nyní ateliér ATIP aktualizoval. Studie se stane podkladem pro projektanta, kterého město vybere 
ve výběrovém řízení. Realizace projektu by měla stát 100 až 150 milionů korun. Výdaje již zastupitelstvo odsouhlasilo. Více KD, 
02.07./03.07.2016. 
 
 
3. červenec 
 
Pod názvem Než jsem Tě poznala promítalo kino Vesmír americkou filmovou adaptaci romantického bestselleru Jojo Moyesové. 
4. červenec  
 
Východočeský výběr softbalistek do 14 let (Junior League) si zahraje na evropské kvalifikaci, která se poprvé v historii Little League 
uskuteční v Praze. Výběr v letošním roce vede jako manažer Michal Bink (SK Horní Staré Město), Šárka Horná (SK Horní Staré Město) 
a Petr Buřval (SC Dvůr Králové). Z SK HSM bude Trutnov reprezentovat 5 hráček (Trutn., 04.07.2016). 
 
 
5. červenec  
 
K 150. výročí prusko-rakouské války přispěla svým uměleckým dílem také trutnovská sochařka Paulina Skavova. U příležitosti 150. výročí 
bitvy u Náchoda ozdobila původní piedestal v Dobeníně u Václavic její bronzová reprodukce orlice, na níž autorka několik měsíců 
spolupracovala s uměleckými slévači z Horní Kalné. Předchozí historicky cenná orlice odlitá ze zinku se ztratila mezi 15. a 19.01.2013. Více 
KD, 08.06. 2016.  
 
 
6. červenec 
 
Koncertem skupiny Poslední lež pokračovalo Trutnovské hudební léto s 80 posluchači. 
 
 
7. červenec 
 
Skončila výstava Prostě královna: Příběh secesního interiéru aneb Budova plná motivů - výstava klasických černobílých fotografií Martina 
Kabáta Táborského zpracovaných speciální fotografickou technikou z romantického 19. století, tzv. Sabatierovým efektem 
(U, květen/červen 2016).  
 
 
8. červenec 
 
Trutnovské hudební léto nabídlo koncert skupiny Patrolla, na který přišlo 200 návštěvníků. 
 
 
8.-15. červenec 
 
Pravidelná letní údržba a kontrola v EPO přerušila na týden dodávku tepla a teplé vody mnoha obcím na Trutnovsku. Kromě Trutnova se 
odstávka týkala také Bohuslavic. Na horkovodu v Trutnově byly vyměněny sekční uzávěry na parkovišti u staré polikliniky, před 
kolektorem na sídlišti Družba a před ZPA. Pro provoz trutnovského pivovaru byl zajištěn záložní zdroj (KD, 01.07.2016). 
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9. červenec 
 
Jak informoval Krkonošský deník z tohoto dne, v nemocnicích chybějí zdravotní sestry. Příchod nových posil by uvítal i ředitel trutnovské 
nemocnice Roman Koudele. Podle něho studentky trutnovské zdravotní školy často usilují o další doplnění vzdělání a mnohdy o dosažení 
magisterského či jiného titulu, což není podle jeho názoru nezbytné, neboť v nemocnici je potřeba se věnovat také pacientům, kteří 
potřebují mnohdy i fyzicky dost náročnou péči.  
 
Členové Mykologického kroužku Trutnov se vypravili na svoji první letní vycházku do trutnovského parku.  
 
Sportovní klub Horní Staré Město, Trutnov, si připomněl 70. výročí svého založení. V sobotu 09.07. to oslavil zápasem s Klubem 
fotbalových internacionálů. Od roku 2012 je SK Horní Staré Město spojen s Městským fotbalovým klubem Trutnov. Více Trutn., 
10.07.2016, KD, 12.07.2016. 
 
 
 
10. červenec 
 
Eva Vrabcová Nývltová skončila na ME v atletice, které se konalo v Amsterodamu, na 8. místě v půlmaratonu. Krátký rozhovor s úspěšnou 
atletkou přineslo po půl osmé večerní vysílání stanice Radiožurnál.    
 
 
11. červenec 
 
BAK stavební společnost, a.s., Trutnov a ATIP, a.s., Trutnov mají podíl na stavbách, které budou letos soutěžit o krajský titul Stavba roku. 
ATIP se projekčně podílel na vzniku šestimístné lanovky ve Špindlerově Mlýně vedoucí ze Svatého Petru na Pláně, nové požární stanici ve 
Vrchlabí a na Výukovém a výzkumném centru v Hradci Králové. BAK se jako zhotovitel podílel na rekonstrukci památkově chráněné Bílé 
věže v Hradci Králové. Celkem je do soutěže přihlášeno 16 staveb, z Trutnova není tentokrát žádná (Trutn., 12.07.2016). 
 
Rozhovor z Amsterodamu s trutnovskou běžkyní Evou Vrabcovou Nývltovou přinesl deník Mladá fronta DNES (MFD, 26.07.2016). 
 
 
12. červenec 
 
Prázdniny dětem z Trutnova a okolí zpříjemnil městem garantovaný projekt Trutnováček - rodinné místo. Sdružuje síť aktivních míst 
Trutnovska přizpůsobených potřebám dětí a jejich rodičů. Místa označená logem Trutnováčku poskytují rodinám potřebný komfort 
a možnosti, jak společně strávit volný čas. Jde např. o sportoviště, zařízení pro volnočasové aktivity nebo restaurace a cukrárny. Řadu akcí 
chystá nízkoprahové zařízení pro děti, trutnovský Shelter. Oddíl jezdectví připravil na počátek srpna příměstský tábor (Právo, 12.07.2016). 
 
 
13. červenec  
 
Všichni zaměstnanci MěÚ Trutnov obdrželi elektronickou poštou Newsletter tajemníka MěÚ Trutnov Ing. Jana Seidela. Dle jeho vyjádření 
jej budou dostávat pravidelně. Jak uvádí, v dubnu byl proveden průzkum spokojenosti zaměstnanců úřadu, z něhož vyplynulo, že dle 84 % 
zaměstnanců, kteří se do průzkumu zapojili, je stále co zlepšovat. Newsletter tajemníka by se měl stát pravidelným zdrojem informací pro 
zaměstnance. Ing. Jan Seidel zaměstnancům poděkoval za odvedenou práci a také je upozornil na dodržování ústrojové kázně 
v nastávajících teplých letních dnech, neboť nedodržení by mohlo vést ke zkrácení ošatného.   
 
Informoval také o namátkové kontrole využívání sociálních sítí zaměstnanci v pracovní době. Dále požádal o kontrolu informací 
uvedených v sekci Kontakty a případnou výměnu starých či nevyhovujících fotografií. Další důležitou informací bylo plánované sjednocení 
vzhledu všech písemností podle platných norem a jednotného vizuálního stylu města, k němuž dojde od podzimu, kdy zároveň proběhne 
další školení navazující na školení, které pro zaměstnance připravil Ing. Radim Martynek.  
 
Jak dále prozradil, v měsíci červenci odstartuje na úřadu projekt „Dobrý úřad“, který bude přínosem pro další rozvoj služeb poskytovaných 
městem veřejnosti. Bližší informace získají zaměstnanci u svých vedoucích. Nové nápady na zlepšení lze konzultovat přímo s panem 
tajemníkem v jeho kanceláři.   
 
V rámci Trutnovského hudebního léta koncertoval u UFFA H-Kvintet. Na koncert přišlo 170 posluchačů.  
 
Je to na draka. Tento název dostala nová geolokační hra, kterou město Trutnov připravilo pro návštěvníky a všechny ty, kteří milují 
dobrodružství a dělá jim radost objevovat něco nového. Stačí zajít do Dračí uličky, stáhnout si aplikaci do mobilního telefonu či tabletu, 
zapnout zvuk a dobrodružství může začít. Na cestě městem dlouhé zhruba 2 km návštěvníka provede potomek slavného trutnovského 
draka a také poradí, jak při hře postupovat.  
 
Hra je přístupná celoročně a také v anglickém jazyce, takže je dostupná i zahraničním turistům. A o to právě jde. „Chceme, aby byl Trutnov 
pro turisty lákavý. GEOFUN je jednou ze zábavných forem, která pro seznámení s historií města a jeho architekturou využívá moderní 
technologie,“ prozrazuje starosta města Mgr. Ivan Adamec. Aplikace je určena pro chytré telefony se systémem Android a iOS a je zdarma 
(ZTMMT).  
 
 
13.-17. červenec 
 
V trutnovském areálu na Bojišti proběhl 18. ročník festivalu extrémní hudby nazvaný Obscene Extreme 2016. Fakta o tomto festivalu, jeho 
tradici, specifikách, hudbě či návštěvnících přinesl KD, 12.07.2016. 
 
 
14. červenec  
 
Tohoto dne putovala zpět do kanadského Toronta do angličtiny přeložená odpověď pro paní Gerdu Frieberg.  
 
Galerie UFFO otevřela výstavu soch Jana Hendrycha, jednoho z posledních zástupců tradičního pojetí královské disciplíny figurální 
plastiky. S Trutnovem umělce pojí dlouholeté přátelství s hudební rodinou Čakrtových, především s operní pěvkyní Agátou Čakrtovou. 
Výstava v Trutnově je dárkem k umělcovým letošním 80. narozeninám (U, červenec/srpen 2016).  
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15. červenec  
 
Na Trutnovském hudebním létě se představil Pepa Lábus a spol. Přišlo 140 posluchačů.  
 
 
16. červenec 
 
Sbor dobrovolných hasičů Trutnov-HSM se zúčastnil soutěže v požárním sportu v Bernarticích nazvané O pohár starosty obce Bernartice. 
Z celkového počtu 9 družstev mužů a 3 družstev žen skončil na 2. místě.  
 
Proběhl VI. ročník závodu dračích lodí Draci na Dolcích. Podmínkou účasti bylo vytvoření týmu o minimálně 16 lidech. Akce patřila k těm, 
jimiž se Trutnov prezentoval v rámci královských věnných měst. Účastnilo se ho 9 dvacetičlenných týmů, o 2 více než v loňském roce. 
Zvítězil Kasper Swix team pod vedením kapitána Pavla Šimka, který tvořili převážně trutnovští lyžaři-běžkaři (Trutn., 17.07.2016). 
 
 
17. červenec  
 
V Trutnově začal týdenní Kasper Trutnovský kemp, který navázal na předchozí letní akce pořádané zde trenérem běžců na lyžích Jakubem 
Opočenským. Cílem je, jak prozradil zmíněný, aby si děti užily také sporty, na které nemají během roku čas. Potkají se zde děti z různých 
míst republiky. Tento týden je pro starší děti od 10 do 15 let, druhý, který začne v neděli 24. července, bude mít příměstský charakter a je 
určen malým dětem od 6 do 10 let (Trutn., 18.07.2016).  
 
 
17.-23. červenec  
 
Pod názvem Nezevli jen tak proběhl Workshop Trutnov 2016, jehož cílem bylo v rámci projektu Městské zásahy Trutnov 2016 oživit Horní 
promenádu. V Trutnově se sešli studenti architektury z různých koutů republiky, aby během týdne přednášek i práce navrhli 
a vlastnoručně i vyrobili drobné objekty, které zkrášlí trutnovské nábřeží řeky Úpy. 
 
Nedělní odpoledne Workshopu Trutnov 2016 patřilo přednáškám. První blok od 15:30 nesl název Jak oživit město vlastní iniciativou 
a příklad Vodňan, druhý, který začal v 18:00, pojednával o drobné architektuře v krajině a veřejném prostoru.  
 
 
 
18. červenec  
 
Po celý týden měli obyvatelé Trutnova možnost sledovat dění na nábřeží Úpy, které se změnilo v dílnu pod širým nebem. Mohli pozorovat 
vznikající dřevěné objekty, pohovořit s jejich tvůrci či se jen na chvíli zastavit a pozorovat řeku. Právě možnost jít blíže a sledovat, co se 
děje na vodní hladině, vedlo k potřebě zpříjemnit zdejší místa. Kolem řeky vede stezka pro pěší a cyklisty. Přijít blíž k řece a kochat se 
pohledem na plynoucí vodu donedávna skrytou za objemné těleso parovodu, které je dnes zakryté v zemi, je pro kolemjdoucí příjemné 
a procházejícím se naskýtá možnost pobýt tu libovolnou dobu (KD, 18.07.2016).  
 
 
18.-31. červenec  
 
Kino Vesmír z důvodu dovolené nepromítalo.  
 
 
19. červenec  
 
K létu patřilo a dodnes patří i paběrkování, povolený sběr toho, co po sklizni zůstalo na poli. Naši předkové jej hojně využívali, neboť 
představovalo vítanou příležitost zdarma si opatřit ledacos z toho, co by jinak museli draze koupit. Obilné klasy, brambory, zeleninu, ovoce 
apod. Ani dnes tomu není jinak. Za posbíranou část úrody, která se z nejrůznějších příčin nehodí k prodeji, nemusí lidé majiteli nic platit, 
ale na pole nejdou, dají přednost koupení plodiny v obchodě. Podle Jaroslava Plecháče, zemědělce z Dolní Branné, není zájem ani 
o makovice. O využívání paběrkování na Trutnovsku nemá informace ani ředitelka Okresní agrární komory Trutnov Ing. Marcela 
Beranová (KD, 19.07.2016).  
 
Pětidenní festival extrémní muziky Obscene Extreme, který podle pořadatelů navštívilo okolo 6 tisíc příznivců, se obešel bez vážnějších 
problémů. Nejvážnějším přestupkem bylo vloupání do čtyř stanů, kdy zloděj odcizil věci za více než 60 tisíc korun. Dopravními policisty 
byli zadrženi dva cizinci, kteří řídili opilí (MFD, 19.07.2016).  
 
 
20. červenec  
 
Na pozvání Robina Böhnische, trutnovského poslance a předsedy parlamentního výboru pro životní prostředí, zavítal na Trutnovsko 
velvyslanec Gruzie Zaal Gogsadze. Odpoledne patřilo setkání se členy a přáteli Klubu vozíčkářů Trutnov. Vzácný host a jeho zástupce 
Alexander Chelidze představili svoji zemi v dokumentu a pohovořili o jejím rozvoji v poslední době. Pro obyvatele Trutnova i obyvatele 
České republiky je, jak připomněl Robin Böhnisch, Gruzie zajímavá i tím, že je sem zasazen děj dvou známých řeckých bájí, O zlatém 
rounu a Prométheus (KD, 21.07.2016).  
  
Na programu Trutnovského hudebního léta byl koncert The Art of Inside Out, který si nenechalo ujít 150 zájemců.  
 
V Klubu Kabinet se promítal film Osvícení, horor natočený podle románu Stephena Kinga. Hlavní roli si v něm zahrál Jack Nicholson.  
 
 
21. červenec  
 
Plavecký oddíl Lokomotivy Trutnov má nového generálního partnera, společnost UP GROUP. Spolupráce bude dlouhodobá, potrvá 
nejméně do roku 2020. Oficiální název oddílu je nyní TJ Loko UP GROUP Trutnov. Podle předsedy plaveckého oddílu je velmi důležité, že 
smlouva je dlouhodobá, téměř na 5 let, neboť hledat v současnosti generálního partnera je velmi obtížné. Více Trutn., 21.07.2016.  
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22. červenec  
 
Od 14:00 proběhla na Horní promenádě prezentace děl vytvořených studenty architektury pro oživení této ulice.  
 
Vystoupením skupiny Marta a Rasputin Band pokračovalo Trutnovské hudební léto. Vystoupení zhlédlo 150 posluchačů.  
 
 
23. červenec  
 
V podvečerních hodinách vyjela jednotka Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město s CAS 16 na ohlášenou událost 
v  Trutnově, Komenského ulici. Průzkumem byla zjištěna závada na vodovodním potrubí. Ještě před příjezdem však byla voda zastavena 
příslušníky HZS PS Trutnov. Výjezd byl následně vyhodnocen jako planý poplach. 
 
Na trutnovském koupališti se konal Family Day, každoroční akce společnosti Mebys Trutnov, s.r.o. Tančilo se a hrálo v rytmech bubnů, 
kreslilo se na kameny, kdy si každý mohl svůj výtvor odnést domů. Díky spolupráci se SVČ Trutnov se střílelo v nefalšované NERF Aréně, 
stříkalo se z vodních děl a ti nejmenší lovili v rybníčku rybky (RL, srpen 2016). 
 
Úspěšně zakončila sezónu sedmičlenná výprava trutnovských plavkyň na Letním mistrovství České republiky dospělých v Pardubicích. 
K výpravě patřila i Helena Blahová, nejmladší účastnice mistrovství. Vybojovala čtyři individuální medaile a jednu ve štafetě. Nejlépe si 
vedla Klára Šimánová. Tato juniorská reprezentantka získala bronzovou medaili na 100 metrů motýlek v kategorii dospělých a přispěla 
i k bronzové medaili ve štafetě na 4 x 200 metrů volný způsob. Na dalších úsecích závodily Kateřina Holubová, Dominika Brádlová 
a Martina Elhenická (KD, 23.07.2016). 
 
K létu již neodmyslitelně patří pravidelně pořádané letní festivaly a koncerty pod širým nebem mající své trvalé návštěvníky a příznivce. 
Přibývá však lidí, kterým vadí nadměrný hluk a žádají omezení či úplný zákaz těchto každoročních akcí. K městům, které jsou těmito 
festivaly proslulé, patří i Trutnov. Vyprávět by mohli obyvatelé bydlící blízko známého areálu Bojiště, kde se pravidelně koná festival 
Obscene Extreme či Trutnoff Open Air. Již si zvykli a pokaždé raději někam na pár dní odjedou, protože podle nich se v době konání těchto 
dvou akcí nedá u Bojiště vydržet. Více KD, 23.07.2016.   
 
 
24. červenec  
 
Tuto neděli vyvrcholil na trutnovském stadionu dvoudenní závod psí agility Hilarem Open, který se letos v Trutnově konal poprvé. Se 
svými psy se jej zúčastnilo 68 psovodů. Mezi trutnovskými soutěžícími byly i obě pořadatelky závodu, Lucie Petirová a Hana Drápalová 
Švejnohová. Dále pak ještě Hana Švejnohová a Monika Šormová. Nejúspěšnější byla Monika Šormová s šeltií (shetlandský ovčák) Azískou, 
které postoupily až do nedělního finále. V listině vítězů se však neobjevily (Trutn., 25.08.2016). 
 
 
25. červenec 
 
Starostové na Trutnovsku uvítali změnu v systému veřejně prospěšných prací. Jejich smyslem je udržet u nezaměstnaných základní 
pracovní návyky, aby považovali chození do práce za normální. Jde např. o úklid veřejných prostranství, sečení trávy, sbírání odpadků či 
vynášení košů. Do obcí je posílá Úřad práce Trutnov. Veřejně prospěšné práce jsou podle jeho ředitele Mgr. Václava Staňka kvalifikované 
jako krátkodobá pracovní příležitost uchazečům, které nikde předtím nepřijali. Obce a města musí podle něho počítat s tím, že je potřeba 
větší dohled a trochu větší tolerance. Za to úřad práce poskytuje plný příspěvek.  
 
Problémem podle některých starostů však je, že poslaní nezaměstnaní nemají o tuto práci zájem. Buď se nedostaví vůbec, nebo poukazují 
na své zdravotní problémy, nemají na zaplacení autobusu, kterým do práce dojíždějí, a i s těmi, s nimiž se obec dohodne, jsou velké 
problémy. Nedodržují pracovní dobu, dělají si až dvě hodiny trvající pauzu na svačinu, odjíždějí domů předčasně. Domluvy nepomáhají. 
O opětovné přidělení těch, s nimiž měli dobré zkušenosti, již žádat nemohou, neboť pro ně celoroční práci nemají. Podle úřadu práce by 
měli uchazeči, kteří se osvědčí, hledat normální zaměstnání. To jim však obce poskytnout nemohou.  
 
Podle Václava Staňka je to, že se některý pracovník osvědčí, splněním základního cíle veřejně prospěšných prací. Pokud má základní 
návyky a schopnosti, měl by nastoupit do stabilního zaměstnání a ne pracovat jen sezónně. Více KD, 25.07.2016.  
 
 
26. červenec 
 
Dlouhodobý nedostatek středního zdravotnického personálu ve zdravotnických a sociálních zařízeních Královéhradeckého kraje a regionu 
Jeleniej Góry se rozhodli řešit na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov. Zpracovali projekt Přeshraniční 
vzdělávání studentů zdravotnických oborů a peníze na jeho realizaci se pokusili získat v rámci unijního programu přeshraniční spolupráce. 
Stejný nápad mělo dalších 36 subjektů a celková požadovaná suma přesáhla 13 milionů EUR. Podrobný projekt předložilo 23 žadatelů.  
O vítězi rozhodovala výběrová komise v polském lázeňském městě Duszniky Zdrój, která vybrala pouze dva projekty. Jedním z nich byl 
projekt z Trutnova. Při hodnocení dostal vysoký počet bodů a byla schválena dotace 257 tisíc EUR, což je více než 6,5 milionu korun (KD, 
26.07.2016). 
 
Trutnovští vodáci sice mají novou loděnici, ale léto si neužijí, na řeku vyplout nemohou. Hladina Úpy stejně jako dalších řek je velmi nízká 
a nedovoluje splavování. Více KD, 26.07.2016. 
 
 
27. červenec 
 
Knihobudka na Jiráskově náměstí stále slouží svému účelu. Do března ji měla na starosti ředitelka Městské knihovny s regionálními 
funkcemi v Trutnově, paní Jaroslava Maršíková, která sdělila Krkonošskému deníku následující: „Vnímám tenhle projekt tak, že je pro 
lidi, kteří se nechtějí lehce loučit se svými knížkami tím, že je odnesou do sběru. Takhle mohou ještě někomu posloužit. I k nám do 
knihovny do předsálí lidé takové knížky nosí. Je otázkou jaké tituly sem lidé dávají. Pochopitelně sem nebudou dávat cenné tituly, to si 
každý pohlídá. Ale dají se tu určitě najít zajímavé knihy.“ Podle ní k fungování knihobudky přispěla instalace kamer, takže odnášet knížky 
do sběru si snad již nikdo nedovolí (KD, 27.07.2016). 
 
Klub seniorů Trutnov pozval na své setkání Věru Novotnou a Aloise Mimru z vedení místní organizace Svazu tělesně postižených, 
předsedy Klubu českých turistů, odbor Trutnov a odbor Bohuslavice nad Úpou, Jiřího Tichého a Jaroslava Teichmana a trenéra 
lehkoatletického oddílu Lokomotivy Trutnov Jana Tunu (RL, srpen 2016).  
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Na Trutnovském hudebním létě se představil Tendr. Poslechlo si jej 150 návštěvníků.  
 
 
28. červenec 
 
V novince Letních shakespearovských slavností na Pražském hradě, Večeru tříkrálovém, si zahrály obě nadějné mladé trutnovské herečky. 
Monika Timková ztvárnila Violu a Marie Doležalová roli Olivie. Premiéra této hry proběhla v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu (KD, 
09.07.2016).  
 
Ve čtvrt na pět došlo v Horské ulici v Trutnově k nehodě kamionu. Ten se nejprve nevešel pod železniční nadjezd a potom najel na 
chodník, kde se probořil. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Trutnovští profesionální hasiči kamion vyprostili a po 17.  hodině byl 
průjezd ulicí obnoven (KD, 30.07.2016).  
 
 
29. červenec 
 
Začaly práce na modernizaci vozovky v ulici Československé armády. Silničáři vyfrézovali vozovku a během dvou dalších dní pak pokládali 
nový asfaltový povrch (KD, 29.07.2016). 
 
Na Trutnovském hudebním létě zahrál Inquisitor. Poslechnout si jej přišlo 130 návštěvníků.  
 
Kvalita vody během léta se vinou množení sinic zhoršuje. Zhoršení postihlo již i koupaliště v Dolcích u Trutnova (KD, 29.07.2016). 
 
Trutnovský basketbal vsadí na patriotismus. Tým budou z drtivé většiny tvořit hráčky, které mají Trutnov ve svém srdci. To a mnohé jiné 
o nové éře, která čeká trutnovský basketbal v sezóně 2016/2017, prozradil Petr Kapitulčin, šéftrenér trutnovské mládeže, ve svém 
rozhovoru pro Krkonošský deník z tohoto dne.  
 
Rozkopané ulice v okolí Jiráskova náměstí již brzy zmizí. Rekonstrukce inženýrských sítí spěje ke konci. V zemi je již nový plynovod 
a kanalizační a vodovodní trubky. Na počátku druhého srpnového týdne začnou stavaři pokládat nový povrch vozovky a dají do pořádku 
i chodníky, na což bylo městem uvolněno 1,2 milionu korun (MFD, 29.07.2016). 
 
 
 
30. červenec  
 
V přestávce na Středoevropském poháru silných mužů ve Vlčicích vystoupila trutnovská skupina historického šermu Durabo (Trutn., 
30.07.2016).  
 
Trutnovští basketbalisté budou hrát v hale na Vyšehradě. Na konci minulého ročníku neudrželi první ligu a sestoupili do druhé. V té se 
hraje systémem tří základních skupin a na hráče Lokomotivy Trutnov tak čeká 11 nových soupeřů. Rozpis zápasů s daty od 01.10.2016 do 
05.03.2017 otiskl Krkonošský deník (KD, 30.07.2016).  
 
 
31. červenec  
 
Velkou poctivost prokázal polský občan, který nalezl v Lubawce kabelku s peněženkou, doklady, finanční hotovostí, fotoaparátem, 
mobilem a platebními kartami. Kabelku s celým obsahem přivezl a předal tuto neděli trutnovské policii. Ta ji předá majitelce (MFD, 
02.08.2016).  
 
45 dětí strávilo uplynulý týden na sportovním a lyžařském kempu v Trutnově. V tomto druhém turnusu zde prázdninové dny trávily 
mladší děti narozené v letech 2005 až 2010 (Trutn., 31.07.2016).  
 
 
Co zajímavého ještě přinesl červenec? 
 
V polské Jeleniej Górze se uskutečnilo již XIX. Bienále horské fotografie, kam bylo odesláno 885 prací 98 autorů. Na výstavě bylo 
představeno 232 prací 91 autorů. Mezi nimi byli také trutnovští fotografové Jiří Havel, Ctibor Košťál, Zbyněk Šanc, Miloš Šálek a Eva 
Kešnerová. Českým partnerem tohoto projektu bylo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově (XIX. BIENÁLE HORSKÉ FOTOGRAFIE, katalog 
k výstavě, Jelenia Góra/Trutnov 2016).  
 
Galerie Hippo v Bulharské ulici otevřela výstavu obrazů Niny Urbanové. 
 
Za měsíc červenec se z důvodu dovolené uskutečnilo v trutnovském kině Vesmír pouze 17 filmových představení, které navštívilo 
684 diváků. Tržba dosáhla 84.730,00 Kč. Nejnavštěvovanějším filmem byla dvě představení filmu Doba ledová: Mamutí drcnutí (2D), na 
který přišlo 301 návštěvníků, a film Doba ledová: Mamutí drcnutí (3D), který vidělo 188 zájemců. Jako třetí skončila projekce filmu Než 
jsem Tě poznala, který vidělo 67 diváků. Také tento film se promítal dvakrát.  
 
 
Matriční události 
 
V červenci se v Trutnově narodilo 54 dětí, 24 chlapců a 30 děvčat. Za měsíc červen a červenec přibylo v Trutnově 41 nových občánků, 
23 děvčátek a 18 chlapečků.  
 
Své „ANO“ si řeklo v červenci v Trutnově 31 párů, 2 sňatky byly uzavřeny v Hajnici. Dva další sňatky byly uzavřeny církevně.  
 
V průběhu tohoto měsíce v Trutnově zemřelo 41 lidí, 20 mužů a 21 žen. Z toho 11 mužů a 13 žen byli občané Trutnova. 
 
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily během června a července při významných životních jubileích celkem 73 trutnovských 
oslavenců s gratulací, kytičkou a malým dárkem (RL, srpen 2016). 
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Nezaměstnanost v červenci 
 
Podle statistického přehledu za měsíc červenec 2016 vydaného Úřadem práce Trutnov bylo na okrese Trutnov k 31.07. evidováno 
3 535 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, z toho 3 408 dosažitelných. Z toho bylo 1 923 žen, z nich dosažitelných bylo 1 858. 
Absolventů a mladistvých bylo celkem 158, dosažitelných bylo 157. Z toho bylo 107 absolventů, z nichž bylo 51 do 18 let. Osob se 
zdravotním postižením bylo celkem 569. Podíl nezaměstnaných činil 4,4 %. 
 
 
 
SRPEN 
 
 
1. srpen 
 
Přestavba inženýrských sítí, kvůli kterým je už od května omezený pohyb na Jiráskově náměstí a v přilehlých ulicích, se blíží ke konci. 
Během dalších čtrnácti dnů by měli pracovníci definitivně dokončit pokládku nového plynovodu a současně by měli dobudovat také 
kanalizaci a vodovody. O dění podrobně informoval starosta města Mgr. Ivan Adamec. Již v pondělí 08.08. začne firma pokládat nový 
povrch vozovky. Pěší se mohou těšit na nové chodníky. Čilý stavební ruch bude znát také v přilehlých ulicích. 
 
Veškeré práce na náměstí a v jeho okolí budou hotové na konci srpna. Pouze v Blanické ulici potrvají o měsíc déle. Většinu investic platí 
VaK Trutnov a RWE. Z trutnovského rozpočtu půjde na opravy půl milionu korun, který si vyžádá rekonstrukce vozovky v Blanické ulici. 
Na dalších zhruba 1,2 milionu přijdou nové chodníky. Dle starosty města patří Jiráskovo náměstí a přilehlé ulice mezi frekventovaná místa 
ve městě, proto je třeba pro větší bezpečnost veřejnosti opravit také chodníky (KD, 01.08.2016).  
 
Na policisty se s žádostí o pomoc obrátil dvaačtyřicetiletý muž, kterému bylo u obchodního domu na Polské ulici odcizeno kolo. Zmizelo, 
ačkoliv bylo umístěno do stojanu a zadní kolo uzamčeno lankovým zámkem k rámu kola. Poškozenému vznikla škoda 18 tisíc korun (KD, 
03.08.2016).  
 
2. srpen 
 
Nepříliš šťastným způsobem na sebe tento den večer upozornila skupina mladých návštěvníků z Holandska, když se jeden z nich nechal 
vyfotografovat se sochou Krakonoše na náměstí. Jeho počínání však nezůstalo utajeno policistovi sledujícímu toto místo přes kamerový 
systém. Počínání, při němž hrozilo poškození sochy, která je historickou památkou města, bylo vyhodnoceno jako přestupek a na místo 
byla vyslána hlídka. Socha Krakonoše stojí na náměstí od roku 1892. Tu původní však roku 2001 nahradila bronzová replika. V loňském 
roce při celkové rekonstrukci kašny, která přišla město na téměř 3 miliony korun, se na ni vrátili i čtyři permoníci, kteří zde také původně 
byli (MFD, 05.08.2016). 
 
Překvapením pro návštěvníky výstavy Staré trutnovské fabriky: Průmyslové závody na historických fotografiích a pohlednicích do roku 
1950 probíhající v MPT byla Petráškova trutnovská výroba automobilů. Díky historikovi PhDr. Ondřeji Vašatovi, který se touto 
problematikou zabýval, se můžete dozvědět více. Např. jak se jejich výrobce dostal do Trutnova, jaká auta vyráběl a také proč se vlastně na 
něho zapomnělo (MFD, 02.08.2016). 
 
Pod názvem „Líbilo se jí vzpírání. Uspěla v běžecké stopě a na atletickém ovále“ byla v Krkonošském deníku představena Eva Vrabcová 
Nývltová (KD, 02.08.2016).  
 
Kino Vesmír promítalo česko-slovenské drama Jana Hřebejka nazvané Učitelka. 
3. srpen 
 
Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy trutnovského podnikatele. Potvrdili verzi, že osudného 22.12.2015 byl 56letý podnikatel 
zavražděn svým účetním pro peníze. Za vraždu, podvod a zpronevěru pachateli hrozí až 20 let vězení nebo dokonce výjimečný trest. Spis 
s návrhem na podání obžaloby nyní míří na krajské zastupitelství. Více KD, 03.08.2016, MFD, 03.08.2016. 
 
Již třináctým rokem funguje prázdninová doprava cyklistů do Krkonoš horskými cyklobusy. Z celkového počtu šesti tras patří mezi 
nejoblíbenější trasa z Trutnova do Horní Malé Úpy. Cyklobusy jezdí o prázdninách každý den, v červnu každou sobotu a neděli, v září vedle 
sobot a nedělí ještě ve čtvrtek a o svátcích. Jízdné se řídí tarify dopravců, za kolo se platí 20 korun. 
 
Obsazenost dosud neklesla pod třicet tisíc. Problémy však jsou s Pašerákem, jednotýdenním spojem jedoucím z Trutnova přes Pomezní 
Boudy do polských horských středisek Kowary, Karpacz, Szklarska Poreba a odtud do Harrachova. Jezdí teprve druhým rokem a výhradně 
ve čtvrtek a jeho obsazenost není velká. Loni byl vyhledáván i polskými turisty, ale letos začal na trase fungovat polský dopravce. Více KD, 
03.08.2016.   
 
Na Trutnovském hudebním létě se představila skupina Neodůvodnitelná lítost. Vystoupení sledovalo 180 návštěvníků.  
 
 
4. srpen 
 
Krakonošův cyklomaraton, který se v sobotu pojede už potřetí, ovlivní plynulost dopravy v Trutnově. Zde totiž závod začíná i končí. 
Odstartován bude v sobotu v 10:00 od UFFA. Do cíle by měli nejrychlejší závodníci dojet před druhou hodinou odpoledne. Krakonošův 
cyklomaraton má dvě trasy. Delší měří 140 km, kratší 93 km. Pro závodníky je připraveno 700 startovních čísel. Kudy vedou zmíněné trasy 
a které úseky jsou pro účastníky nejnáročnější, viz KD, 04.08.2016.  
 
Jediný areál svého druhu v Královéhradeckém kraji se nachází nedaleko Trutnova. Je jím 17 kilometrů singletrailů, jednosměrných 
terénních stezek vybudovaných pro jízdu na horských kolech. Nástupními místy jsou Lhota u Trutnova a parkoviště pod Sedmidomím 
(MFD, 04.08.2016).  
 
 
5. srpen 
 
Šíření nebezpečného predátora a dalších nepůvodních druhů rostlin a živočichů, kteří ohrožují zdejší flóru a hlavně faunu, chce zastavit 
Evropská komise. Tento den se tímto problémem zabýval článek Mývala nechte jen dožít. Na seznamu je celkem 23 druhů živočichů 
a 14 rostlin. K článku je připojen seznam vybraných dvaceti nežádoucích živočichů a 5 barevných fotografií některých z nich (MFD, 
05.08.2016). 
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Problematika je natolik zajímavá, že list s článkem byl zařazen do přílohy obsahující ukázky stěžejních pramenů využívaných při tvorbě 
kroniky.  
 
K prázdninám a létu již neodmyslitelně patří koupání. Na ty, kteří si jej přes nepříznivé počasí dopřáli v Dolcích u Trutnova, čekalo 
osprchování čistou vodou, neboť nádrž byla tou dobou plná sinic a chlorofylu. (KD, 05.08.2016).  
 
Na Trutnovském hudebním létě se představila trutnovská pop-rocková skupina Eff, jejíž vystoupení si nenechalo ujít 220 návštěvníků, což 
bylo od zahájení této akce zatím nejvíce. 
 
 
6. srpen 
 
Na pěší zóně v Trutnově u společenského centra UFFO byl odstartován 3. ročník Krakonošova cyklomaratonu. Zúčastnilo se ho 614 jezdců. 
Oproti prvnímu ročníku byl letos nárůst dvojnásobný. Na trati dlouhé 140 km si zazávodilo 372 závodníků. Zbylých 242 se vydalo na 
kratší, 93 km dlouhou trať.  
 
 
6.-7. srpen 
 
Evropská unie plánuje přísnější regulaci zbraní. Vyloženě jako krok vedle to hodnotí Ing. Tomáš Herčík, učitel myslivosti a správce 
střelnice ČLA Trutnov. Podle něho se dotkne především držitelů legálně držených zbraní. Evropská unie zdůvodňuje toto opatření stále 
častějšími teroristickými útoky v Evropě. Dopad to může mít také na myslivce. Návrh totiž počítá se zákazem běžně používaných loveckých 
ráží 308 W, 8 x 57 a dalších, které vlastní mnoho myslivců. Dále je v návrhu zkrácení platnosti zbrojního průkazu z deseti na pět let a za 
úsměvné považuje nařízení, že zbrojní průkaz by měli mít i držitelé vzduchovek. 
 
Studenti ČLA přicházejí při výuce do styku se zbraněmi velmi často. V předmětu Myslivost absolvují téměř 30 hodin teorie a praxe 
v oblasti zbraní. Mají dostatečný respekt a důraz je kladen hlavně na manipulaci a dodržování bezpečnostních předpisů. Více informací 
KD, 06.-07.08.2016.  
 
 
7. srpen 
 
Kino Vesmír nabídlo mládeži přístupný film Krotitelé duchů (2D). Zdaleka ne všechny zde promítané filmy jsou vhodné pro děti a mládež. 
Pro informovanost rodičů je za nabídnutým titulem vždy sdělení, které nenechává nikoho na pochybách, o jaký druh filmu jde. Stojí zde 
Mládeži přístupno, Do 12 let nevhodné, Do 15 let nepřístupno. 
 
 
8. srpen 
 
Pod názvem Žádné vybíjení, jen nesmí „zakázané“ zvíře utéct přinesl deník MFD z tohoto dne zajímavý rozhovor s Janem Šímou, 
ředitelem odboru druhové ochrany na Ministerstvu životního prostředí ČR. Rozhovor je pokračováním článku otištěného dne 05.08.2016. 
Z šesti otázek a odpovědí na ně vyplynulo, že ze seznamu 37 druhů živočichů a rostlin se Česka netýká žádný druh rostlin a v případě 
nežádoucích, v naší přírodě nepůvodních živočichů jde asi o 8 druhů. Např. rak signální a pruhovaný, kteří přenášejí račí mor, nebo dva 
druhy ryb - střevlička východní, jež je už velmi rozšířená, je schopna rychle se množit a ovlivnit rybí společenství, a hlavačkovec Glenův. 
Prokazatelně se v naší přírodě vyskytuje i krab říční, mýval severní, nutrie říční nebo želva nádherná, kterou někteří chovatelé vypouštějí 
do volné přírody.  
 
Právě tato želva, rak pruhovaný, veverka popelavá, mýval severní nebo nosál červený a burunduk páskovaný jsou živočichy nejčastěji 
chovanými u nás. Podle nařízení EU je chovatelé mohou mít i dál, ale musí zajistit, aby neunikli a dále se nerozmnožovali (MFD, 
08.08.2016).  
 
Své 104. narozeniny oslavil Jiří Vysoudil, nejstarší muž z Trutnova. Narodil se 08.08.1912, v Trutnově žije od roku 1945 (Trutn., 
08.08.2016). 
 
 
9. srpen 
 
Trutnovská radnice se opět zapojila do projektu „Dobrý úřad“. Občané mohou hodnotit odbornost a kvalitu služeb městského úřadu. Po 
vyplnění vizitky na vybraných pracovištích dostanou e-mail s krátkým dotazníkem. Radnice tak bude získávat zpětnou vazbu (MFD, 
09.08.2016).  
 
 
10. srpen 
 
Zajímavý den prožili členové Klubu vozíčkářů Trutnov. Na návštěvu přijela sommeliérka a průvodkyně-delegátka cestovní kanceláře Alena 
Frčková a v klubu na faře CČSH v Trutnově se uskutečnila ochutnávka sýrů a k nim se hodících vín. Kromě trutnovského faráře CČSH 
Mgr. Tomáše Karla byl na tomto setkání přítomen se svou manželkou také Mgr. Pavel Pechanec, biskup CČSH Královéhradecké diecéze 
(KD, 26.08.2016). 
 
Pro 150 návštěvníků Trutnovském hudebního léta zahráli Kasteláni.  
 
V rekreačním areálu Dolce proběhl Triatlon Dolce, závod určený sportovcům všech výkonnostních úrovní složený z plavání na 400 m, 
12 km jízdy na horském kole a běhu na 3,5 km. Zařazen byl i dětský závod na kratších tratích. Kromě kategorie jednotlivců mužů a žen bylo 
možno závodit i ve štafetách. Nově bylo možné tentokrát závodit v kategorii pro úplné nováčky a v kategorii „Nad 100 kg“. 
 
Hnízdo na komíně v Bohuslavicích, kde postávají dvě již dospělá mláďata, bylo v 8:00 ráno prázdné. Jeho nově narození obyvatelé již 
létají po okolí, nebude trvat dlouho a rodné hnízdo opustí navždy.   
 
V kalendáři pro tento den je uvedeno jméno Vavřinec. K tomuto dnu se váže poměrně velké množství lidových pranostik. Svatý Vavřinec - 
první podzimec, na sv. Vavřince - svícen do světnice, jsou dvě nejznámější z nich. Obě se letos ukázaly jako pravdivé. Den byl zamračený, 
teplota dosáhla jen 15 ºC a čtvrt hodiny před polednem se dokonce nakrátko spustil déšť. 
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11. srpen 
 
Tématem dne v Krkonošském deníku byl běžný problém současnosti, do něhož se často dostávají nejen obyvatelé Trutnova. V pekařství či 
po nástupu do autobusu mají zaplatit malý obnos, ale drobné mince jim chybí.  
 
 
12. srpen 
 
Řeka Úpa protékající Trutnovem uchystala kouzelnou podívanou. Tento den ráno krátce po osmé hodině mohli kolemjdoucí spatřit pod 
Špitálským mostem divokou kachnu s jediným odrostlejším mládětem, které starostlivě hlídala. Kachně dosahovalo zhruba třetiny 
velikosti své matky, ale mělo stále jen hebké chmýří. Patrně šlo o snůšku, kdy z vylíhnutých mláďat zůstalo naživu jen jediné.  
 
Svým vystoupením na Trutnovském hudebním létu zpříjemnila pozdní odpoledne skupina Znovuzrození. Poslouchalo 110 návštěvníků.  
 
V 17:00 byla v Galerii Draka slavnostně otevřena výstava trutnovské malířky a grafičky Aleny Valentové, od roku 2013 členky Spolku 
podkrkonošských výtvarníků Trutnov. Výstava je její první samostatnou výstavou v Trutnově. Noblesní mladou dámu milující černou 
barvu a její výtvarnou tvorbu představil náčelník Spolku podkrkonošských výtvarníků Ctibor Košťál. Návštěvníci výstavy, která potrvá až 
do 18.09., si zde mohou prohlédnout její obrazy, grafiky i compart. 
 
 
13. srpen 
 
Trutnovský Open Air Music Festival se blíží. Letos by zde měli vystoupit také Pavel Dobeš či Jiří Schmitzer (MFD, 13.08.2016). 
 
 
14. srpen 
 
Eva Vrabcová Nývltová zaběhla maraton na letních olympijských hrách v brazilském Rio de Janeiru v čase 2:33:31 a skončila na 26. místě. 
Je to nejlepší umístění, jakého bylo dosud českými účastnicemi v této disciplíně dosaženo. Na letních olympijských hrách se trutnovská 
sportovkyně představila letos poprvé (Trutn., 14.08.2016). 
15.-21. srpen 
 
15.08. začal v Trutnově 6. ročník mezinárodního tanečního festivalu Dance festival Trutnov 2016, tentokrát na téma Hudba v nás. Pod 
vedením zkušených lektorů pracují jeho účastníci na komponovaném představení, které uvedou na závěr na jevišti UFFA. Podle 
pořadatelů je cílem podpořit kulturní dění, rozšířit povědomí o tanci a propojit profesionální a amatérskou scénu jevištního umění. Tento 
projekt je v České republice ojedinělou akcí.  
 
Souběžně s nácvikem na závěrečné představení v UFFU se uskuteční i jednorázové workshopy určené pro nejširší veřejnost bez rozdílu 
věku a předchozích tanečních zkušeností. Na lekce, které proběhnou v prostorách ZUŠ, je třeba se přihlásit předem. Cena jedné lekce je 
100 korun. Přehled lekcí, na něž se mohli zájemci přihlásit, je zaznamenán v jednotlivých dnech měsíce srpna.  
 
Tento den začínala CONTEMPORARY meets JÓGA s lektorkou Pavlou Vařákovou (ČR). Lekce byla zaměřená na propojení principů jógy 
a scénického tance (MFD, 15.08.2016, Reportáže na měsíc červenec-srpen 2016).  
 
 
 
16. srpen 
 
Trutnovský malíř a člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov Robert Fürbacher opět vystavoval. Jeho obrazy se tentokrát ocitly ve 
společnosti nejvzácnější. V lapidáriu v Kuksu mezi slavnými sochami Ctností a Neřestí proslulého barokního sochaře Matyáše Bernarda 
Brauna. Pro malíře však byla výstava určitým zklamáním. Nebyla zahájena vernisáží a jeho pozoruhodná výtvarná díla mohli vidět jen ti, 
kteří si zakoupili vstupenku. Autor sám však předpokládal, že budou volně přístupná pro všechny zájemce (Trutn., 16.08.2016). S panem 
kastelánem se poté dohodl na náhradní výstavě, která by se měla uskutečnit příští rok. Nebude již v lapidáriu, ale v jiných prostorách pro 
návštěvníky vhodnějších.   
 
DFT 2016 - KALARI/Lola Karpenka (Bělorusko), lekce zaměřená na indické bojové umění připomínající v mnohém tanec.  
 
Řeka Úpa nepřestává překvapovat. Dnes před 8:00 ráno stála v jejím korytu v Suchovršicích potápka roháč a o mnoho dál blízko 
Bohuslavic byla druhá. Patrně šlo o pár. Obě dvě obráceny proti proudu řeky trpělivě čekaly, co jim její proud přinese.  
 
 
17. srpen 
 
Hostem na setkání Klubu seniorů Trutnov byl tento den tajemník MěÚ Trutnov Ing. Jan Seidel a předseda oddílu kuželkářů 
TJ Lokomotiva Trutnov Roman Kyncl. Hovořilo se především o nové kuželně v Trutnově-Poříčí, jejíž vznik senioři velmi uvítali (RL, září 
2016). 
 
DFT 2016 nabídl DYNAMIC FLOW/Kateřina Blažková (ČR), lekci zaměřenou na propojení technik současného jevištního umění 
zaměřené na fyzičnost těla.  
  
Trutnovské hudební léto představilo skupinu Moonlight Express, kterou si poslechlo 170 zájemců. 
 
Český hokej dosáhl historického úspěchu. Český tým vyhrál poprvé již 25 let existující prestižní mládežnický turnaj evropských 
a zámořských hokejových talentů, který od roku 2004 nese název Memoriál Ivana Hlinky. Jedním z těch, kteří se v moravském městě 
Břeclavi natrvalo zapsali do dějin tohoto u nás velmi oblíbeného sportu, je i sedmnáctiletý trutnovský brankář Tomáš Vomáčka (Trutn., 
17.08.2016).   
 
 
18.-21. srpen 
 
V areálu trutnovského Bojiště proběhne tradiční Open Air Music Festival věnovaný tentokrát nedožitým 80. narozeninám prvního 
polistopadového prezidenta Václava Havla, který tuto akci osobně navštěvoval a jehož jméno je s tímto festivalem spjaté od jeho začátků, 
kdy jej navštěvoval ještě jako disident.   
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18. srpen 
 
Do Trutnova se začali sjíždět návštěvníci festivalu Open Air Music Festival a hned první den na některé z nich čekalo zklamání. Oblíbený 
slovenský zpěvák Richard Müller nepřijede. S jeho účastí se najisto počítalo, jeho jméno stálo na plakátu a oznamoval to i tisk (např. KD, 
08.07.2016, KD, 30.07.2016). 
 
DFT 2016 - SOUČASNÝ TANEC A HUDBA/Veronika Šimková (ČR), lekce zaměřená na zkoumání pohybu a možností těla za aktivní 
podpory živého hudebního doprovodu.  
 
 
19. srpen 
 
DFT 2016 - STEP FLOW/Carli Jefferson (GB) - poslední lekce byla zaměřena na rytmus, hru na tělo, tanec a dynamiku, vše ve spojení 
a v podání známé performerky.  
 
Trutnovské hudební léto nabídlo skupinu Blues Mystery. Pozvání přijalo 150 návštěvníků. 
 
Kino Vesmír uvedlo českou rodinnou pohádkovou komedii Zdeňka Trošky nazvanou Strašidla. 
 
 
19.-20. srpen 
 
Sbor dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město slavil 25. výročí výstavy hasičské techniky a 130 let od založení sboru. Při této 
příležitosti uspořádal v hasičské zbrojnici v Horním Starém Městě oslavu s občerstvením.  
 
 
19.-21. srpen 
 
Ve škole a na hřišti v Horním Starém Městě proběhl 39. ročník prodejní výstavy Svět květin pořádané Základní organizací Českého 
zahrádkářského svazu Trutnov 2 ve spolupráci s dalšími organizacemi. V hlavní expozici bylo možné vidět jiřiny, růže, fuchsie, kaktusy 
a sukulenty, bonsaje, skalničky a jehličnany, pokojové květiny, subtropické rostliny i drobné zvířectvo.  
 
Dále zde byla expozice včelařů se skleněným úlem a včelařskými produkty, rukodělné výrobky, ukázky aranžérské práce nebo výstava hub. 
Na výstavě se podíleli studenti Střední školy zahradnické Kopidlno, KRNAP, mykologové z Broumova, Česká lesnická akademie Trutnov, 
ZOO Dvůr Králové nad Labem a A+M bazény Borovnička.  
 
Podle předsedy svazu a hlavního organizátora Miloslava Kotase si výstavu prohlédlo více než 5 a půl tisíce návštěvníků. To bylo méně než 
oni. Návštěvnost ovlivnilo nepříznivé nedělní počasí.  
 
 
20. srpen 
 
Také tento den byla v denním tisku věnována pozornost právě probíhajícímu festivalu Open Air Music Festival. Krkonošský deník o něm 
a čtvrtečním vystoupení britského písničkáře Jakea Bugga informoval hned na titulní straně. Další článek nacházíme v rubrice Kultura, 
kde jsou vzpomenuta jména muzikantů, kteří zde letos vystoupit odmítli z důvodu, že byl pozván Milouš Jakeš. Jde o Davida Kollera, 
Jaroslava Hutku a skupinu Plastic People of the Universe. O festivalu a jeho programu vyšel také článek v dnešní Mladé frontě DNES. 
 
Klub českých turistů, odbor Bohuslavice nad Úpou, uspořádal 40. ročník dálkového pochodu Šmajd naším okolím. 
 
Milou podívanou zažívají obyvatelé Bohuslavic. Mladí čápi, vylíhlí na komíně bývalé Kary, se seznamují se svým rodištěm. Dnes 
v podvečer kolem půl šesté stál jeden z nich na komíně domu blízko silnice naproti autobusové zastávce.  
 
Trutnovští fotbalisté to nemají lehké. Do nové sezóny nevstoupili právě šťastně. Před týdnem utrpěl MFK porážku 1:2 v Náchodě. Nyní 
potřebuje zvítězit. Další zápas jej čeká již v neděli 21.08. Tentokrát je to na domácí půdě proti týmu z Kutné Hory (KD, 20.08.2016). 
 
 
21. srpen 
 
V rámci 6. ročníku mezinárodního tanečního festivalu Dance festival Trutnov se v uplynulém týdnu v UFFU představily čtyři desítky 
tanečníků. Po celý týden probíhaly také taneční workshopy pro veřejnost. Vrcholem celé akce bylo nedělní představení pro veřejnost (KD, 
23.08.2016). 
 
 
22. srpen 
 
Trutnovský Open Air Music Festival je minulostí. Opět přilákal mnoho našich i zahraničních hudebních hvězd. Přesto se areál nenaplnil 
tak jako za minulých let. Festival však nebyla jen hudba, i když různých žánrů. Na stáncích zde prezentovaly svoji činnost různé 
organizace, např. KRNAP nebo organizace Amnesty International. Návštěvníci si mohli vyzkoušet i ruční práce a obdivovat zručnost 
řemeslníků. Do undergroundového stanu si mohli zajít na předčítání Jáchyma Topola či prohlédnout si fotografie z archivu StB (KD, 
22.08.2016). 
 
 
23. srpen 
 
S týdenním zpožděním začala plánovaná rekonstrukce Polské ulice v Trutnově. Během příštích dvou měsíců by měl být hotov nový povrch, 
přestavba kruhových objezdů a další nezbytné úpravy vozovky. Začít s opravami se mělo již minulý týden. Dle tiskové mluvčí města 
Mgr. Michaely Dědkové se čekalo na dořešení administrativních záležitostí. Dopravní značky však byly rozmístěny již v poledne 
předchozího dne (pondělí 22.08.) a od této chvíle začaly platit objízdné trasy. Dopravní omezení na Polské ulici mají trvat až do konce 
října. Práce budou probíhat ve dvou etapách. Trutnov čekají dopravní komplikace, které zapříčiní postupně se měnící uzavírky a objízdné 
trasy.  
 
Už od předchozího dne namísto po Polské jezdí automobily ve větším počtu okolními ulicemi. Společně s náchodskou objízdnou trasou se 
jedná o jeden z největších dopravních zásahů do regionální dopravy za poslední léta. Na to, že stavební práce s sebou přinesou výrazné 
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dopravní omezení a řidiči budou muset využívat náhradní objízdné trasy, upozorňoval již dříve starosta města Mgr. Ivan Adamec (KD, 
23.08.2016). 
 
K dopravní nehodě došlo v odpoledních hodinách v Náchodské ulici u čerpací stanice Benzina. 76letý řidič osobního auta škoda Fabia 
přehlédl ženu přecházející po přechodu pro chodce vozovku a narazil do ní. Vážně zraněná žena byla letecky přepravena do Fakultní 
nemocnice Hradec Králové (Trutn., 23.08.2016).  
 
Krkonošský deník přinesl rozhovor s předsedou ZO ČZS Trutnov a organizátorem letošní výstavy Svět květin Miloslavem Kotasem (KD, 
23.08.2016). 
 
Jako kritické ohlédnutí za letošním proslulým trutnovským festivalem Open Air Music Festival přinesl deník Mladá fronta DNES poměrně 
rozsáhlý článek nazvaný Trutnoff by měl konečně dospět (MFD, 23.08.2016). 
 
 
24. srpen 
 
Žena zraněná minulý den při dopravní nehodě na přechodu v Náchodské ulici svým zraněním podlehla. Její smrt vyvolala četné diskuze, 
v nichž diskutující upozorňovali na skutečnost, že místo je nebezpečné, neboť tam došlo již k několika dopravním nehodám. 
 
Další koncert Trutnovského hudebního léta patřil trutnovské hudební skupině Pěna. Na její vystoupení přišlo podobně jako předtím na 
skupinu Eff 220 návštěvníků.  
 
25. srpen 
 
V dopoledním čase došlo v ulici Na Nivách k dopravní nehodě. Řidič osobního automobilu oslněný sluncem přehlédl cyklistu jedoucího po 
hlavní silnici a došlo ke srážce. Řidič vinu přiznal. Zraněný cyklista byl v šoku a s fixovanou krční páteří byl převezen do nemocnice (KD, 
27.08.-28.08.2016). 
 
Na ulici Polská se pracuje, silnice je uzavřena. Osobní i nákladní automobily jsou nuceny využívat daných objízdných tras, což komplikuje 
dopravu i život v Trutnově. Výrazným problémem je jízda kamionů přes část Kryblice. Během rekonstrukce vozovky na Polské ulici, která 
spojuje cesty od Náchoda do Krkonoš, případně na Hradec Králové, se vedení cest a jejich značení ještě jednou změní. Uzavření silnice na 
Polské přináší komplikace i těm, kteří autobusy dojíždějí do Trutnova za prací.  
 
Silnice na Polské ulici je uzavřena, objízdná trasa dobře vyznačena, ale již se našli řidiči, kteří se domnívali, že i přes výslovný zákaz se jim 
podaří tento úsek nějak projet. Neuspěli. V objízdné trase ve směru od Hradce Králové a Jičína musí osobní automobily jet přímo podél 
řeky improvizovaně zřízenou komunikací, kudy se obvykle nejezdí. Kamiony odbočují ještě dříve. Dopravní situace v Trutnově je o to 
komplikovanější, protože se město v současné době potýká se zvýšeným počtem nákladních automobilů z důvodu rekonstrukce podobně 
důležité silnice v Náchodě (KD, 25.08.2016). 
 
Kino Vesmír nabídlo dokument Bratříček Karel, který přinesl spoustu dosud neznámých faktů ze života písničkáře, básníka a novináře 
Karla Kryla.  
 
 
26. srpen 
 
Jednu z četných letošních schůzek si dali členové Mykologického kroužku Trutnov, při němž došlo k setkání nejstaršího a nejmladšího 
člena kroužku. Věkový rozdíl mezi nimi je 93 let.  
 
Předposlední vystoupení na Trutnovském hudebním létě patřilo skupině Tlupa Tlap se 150 návštěvníky.  
 
 
27. srpen 
 
Trutnovští fotbalisté sehráli třetí zápas v sezóně. Tentokrát v Ústí nad Orlicí. Bohužel prohráli 3:0, takže jsou stále bez jediného bodu (KD, 
27.08.-28.08.2016, Trutn., 27.08.2016). 
 
 
28. srpen 
 
Ve zdraví oslavil 95. narozeniny bývalý kronikář města Trutnova pan Antonín Just. K narozeninám mu popřálo vedení města spolu se 
členkami komise pro občanské záležitosti (RL, 27.09.2016).  
 
Trutnovští hokejisté dnes sehráli doma v Trutnově svůj třetí zápas proti finskému celku Vikingit. Zvítězili nad ním 6:1 (Trutn., 
28.08.2016).  
 
 
29. srpen 
  
Vyšly Radniční listy za měsíc srpen, které mimo mnohé jiné přinesly nabídku sportovní a zájmové činnosti pro děti a mládež. Možnosti jak 
vhodně a smysluplně využít volný čas nabídly Spartak Trutnov, TJ Lokomotiva Trutnov, Sportovní klub bojových umění Trutnov, FBC 
Trutnov (DTJ), Rytíři Trutnov, Olfin Car Ski team, softballový oddíl SK Horní Staré Město, Klub českých turistů, odbor Trutnov, či 
1. krkonošský curlingový klub Trutnov. Každá ze jmenovaných organizací zde představila svoji činnost, co případnému zájemci může 
nabídnout a přidala kontaktní telefon na osobu, na niž je možné se v případě zájmu obrátit. Zájemce o cvičení pro dospělé pozval také Klub 
Jóga Trutnov, z. s. 
 
Ve vložené příloze RL zveřejnilo svoji nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2016-2017 se závaznou přihláškou Středisko volného času, 
Trutnov.  
 
Oproti všem dosavadním číslům letos vydaným byly RL bohatší o mimořádnou přílohu, v níž starosta města Mgr. Ivan Adamec informuje 
občany Trutnova o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.  
 
V přehledné tabulce najdou obyvatelé města Trutnova a k němu integrovaných obcí seznam 36 volebních okrsků a adresu volební 
místnosti, kam se ve dnech konání voleb mají dostavit. Za tabulkou následuje seznam volebních okrsků a jejich území. Volební okrsky jsou 
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vymezeny částí města, ulicí a číslem popisným a evidenčním. Každý volič si zde vyhledá svoji adresu bydliště i volební místnost, kam se má 
dostavit. 
 
Např. ulice Pampelišková čp. 504, 505, a 506 náleží pod Volební okrsek č. 7 a volební místností je Restaurace Akropoli, Tovární 2. 
Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny veškeré ulice a čtvrti, stává se tato příloha velmi spolehlivým písemným pramenem pro případné 
badatele. Proto je toto číslo RL přiloženo v ukázce historických pramenů, na jejichž základě kronika za rok 2016 vznikala.  
 
Při pročítání seznamu volebních okrsků a ulic, které k nim patří, překvapí poměrně velký počet ulic nazvaných podle nejznámějších volně 
rostoucích květin. Kromě ulice Pampelišková tu objevíme i Sněženkovou, Fialkovou, Pomněnkovou a jiné. Jejich vznik i jména souvisejí 
s výstavbou sídliště Zelená Louka v Horním Starém Městě, na jehož místě byla původně skutečně louka.  
 
Největší úspěch za dobu své existence zažily mažoretky Sarra, které cvičí pod Střediskem volného času, Trutnov, na mistrovství světa 
v mažoretkovém sportu asociace IFMS v Praze. Vystupovaly zde poprvé a jak juniorky, tak i kadetky obsadily pěkné sedmé místo 
v kategorii baton (cvičení s hůlkou). Podle svých trenérek, Hany Sekyrové a Sabiny Simonové, děvčata předvedla pěkné sestavy a mohou 
být na ně pyšné. Na vavřínech rozhodně neusnou, už od září se pustí do práce a začnou připravovat nové sestavy na další sezónu. Více 
Trutn., 29.08.2016. 
 
 
30. srpen 
 
Dlouhodobá rekonstrukce ulice Polská je příčinou mnoha dopravních problémů a potíží. Podle vedoucího Dopravního inspektorátu Policie 
ČR Jiřího Prouzy však zůstává provoz v úseku stavby i na objízdných trasách i přes značný rozsah omezení plynulý. Je neustále 
monitorován a nedostatky jsou řešeny. Největší komplikací je podle jeho vyjádření nerespektování dopravního značení ze strany řidičů, 
zejména osobních vozidel. Za nejkritičtější je z hlediska plynulosti provozu považována křižovatka ulic Maxima Gorkého a Na Struze u ZŠ 
kpt. Jaroše, kde řidiči soustavně nerespektují vodorovné dopravní značení (Trutn., 30.08.2016). 
 
V rámci vyhlášení Obce roku uskutečnil SOkA Trutnov prezentaci archiválií obce Rudník.  
 
 
31. srpen 
 
Letecká technika pomáhala včera energetikům osadit dvojici stožárů vysokého napětí v těžko přístupném svahu za Elektrárnou Poříčí. Víc 
jak půldruhé tuny vážící a 21 metrů vysoký stožár osazoval do betonových základů vrtulník. 
 
Obvykle je používán jeřáb, do kopcovitého členitého terénu by se však nedostal. Od transformovny v Trutnově na Velké Svatoňovice firma 
vymění 64 ocelových stožárů. Rekonstrukce venkovního vedení vysokého napětí v desetikilometrovém úseku potrvá do konce listopadu 
příštího roku a bude stát 39 milionů korun (MFD, 31.08.2016). 
 
Závěr Trutnovského hudebního léta patřil skupině Benjaming´s Clan. Na vystoupení přišlo 350 návštěvníků. To bylo nejvíce ze všech 
nabídnutých koncertů Trutnovského hudebního léta.  
 
 
 
Z dalších srpnových událostí 
 
Dobrou zprávu obyvatelům Volanova, Voletin i Skřivánčí ulice v Trutnově sdělil pracovník Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov Petr Andr. 
Město Trutnov do letošního rozpočtu zařadilo výstavbu nového chodníku ve Volanově, Voletinách a rekonstrukci Skřivánčí ulice. 
 
Ve Volanově půjde o chodník podél silnice I/16, který bude navazovat na již existující chodník. Nový chodník o šířce 2 m s povrchem ze 
zámkové dlažby povede k točně MHD, kde dojde k úpravě polohy zastávky. Součástí stavby bude nová dešťová kanalizace, jež bude 
odvodňovat chodník a silnici, žlab za chodníkem bude zachytávat dešťovou vodu z okolního terénu. Dešťová kanalizace bude vyústěna do 
spadištní jímky na stávajícím propustku. Součástí stavby bude také úprava veřejného osvětlení a dále bude provedena přeložka 
sdělovacího kabelu. K zahájení stavebních prací by mělo dojít na počátku října tohoto roku.  
 
Také ve Voletinách se jedná o nový chodník podél silnice I/16, který by měl řešit bezpečnost chodců od ulice Voletinská k budově mateřské 
školy. Nový, 1,5 m široký chodník s povrchem ze zámkové dlažby naváže na stávající chodník na pravé straně u křižovatky s ul. Voletinská. 
Násep pod chodníkem za přemostěním Voletinského potoka bude zajištěn gabionovou zdí. 
 
Odvodnění chodníku a vozovky je zajištěno do nové dešťové kanalizace, která bude vyústěna povrchovým žlabem do Voletinského potoka. 
Součástí stavby je dále veřejné osvětlení o délce 280 m, sestávající ze 13 stožárů podél navrženého chodníku, a nasvícení nového přechodu 
pro chodce. Zahájení prací se předpokládá v druhé polovině září.  
 
V případě rekonstrukce ulice Skřivánčí půjde o úsek od křižovatky s ul. Horská za železniční přejezd. Od železničního přejezdu po 
připojení k okružní křižovatce na Krkonošské bude provedena jen výměna krytu vozovky. Stavba bude realizována v průběhu roku 2016-
2017 za úplné uzavírky. Od ulice Krkonošská po železniční přejezd bude nastaven režim slepé ulice. Zahájení prací se předpokládá na 
přelomu září a října 2016, dokončení pak v polovině roku 2017. V letošním roce proběhnou práce na úpravě železničního přejezdu a na 
vybudování nové dešťové kanalizace od přejezdu k ul. Horská. Více RL, srpen 2016. 
 
V prostorech Dětské lesní školky Ostrov přírody na Bojišti se konaly tematicky zaměřené příměstské tábory. Téma „Mrňouskové“ skrývalo 
objevování hmyzu a při „Řemeslech“ si děti vyzkoušely různé rukodělné činnosti a starodávné postupy. To vše se odehrávalo za 
celodenního pobytu venku, při hrách. Součástí táborů byla také péče o zvířata z farmy. Běžný provoz se do školky vrátí od září a bude více 
zaměřen na svátky a tradice (RL, srpen 2016). 
 
V posledním prázdninovém týdnu skončila rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ R. Frimla.  
 
Činnost Klubu seniorů Trutnov za první pololetí roku 2016 shrnul v srpnových Radničních listech jeho předseda Miroslav Šafařík. Dle jeho 
zprávy se členové klubu sešli 12x a proběhlo 21 zajímavých besed. 
 
Kino Vesmír nabídlo v měsíci srpnu 38 představení, na která přišlo 2 097 diváků. Tržba dosáhla částky 238.630,00 Kč. 
Nejnavštěvovanějším představením se stal třikrát promítaný titul Tajný život mazlíčků (2D) se 499 diváky. Na reprízu filmu Teorie tygra 
přišlo 310 diváků. Třetím byl film Doba ledová: Mamutí drcnutí (2D), který vidělo 154 diváků. Divácky úspěšné byly i další čtyři tituly. Dvě 
představení filmu Učitelka si nenechalo ujít 126 diváků, na dvě představení filmu Seznamka přišlo 121 diváků, titul Zhasni a zemřeš 
zajímal 116 diváků a stejného úspěchu dosáhl Tajný život mazlíčků (3D), jehož návštěvnost byla 113 diváků. 
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Trutnovské hudební léto 2016 celkem vyhledalo 3 210 návštěvníků. 
 
Celý červenec a srpen si mohli návštěvníci oddělení pro děti v Městské knihovně Trutnov prohlédnout výstavku výkresů prvňáčků, kteří se 
na konci školního roku zúčastnili akce Pasování na čtenáře. Tyto práce děti přinesly do pohádkového království jako dárek (RL, červen 
2016). 
 
Po celé dva měsíce prázdnin měli rodiče dětí umístěných v různých MŠ a jeslích v Trutnově možnost využít služeb MŠ Meluzínek. Dle 
potřeby sem mohli umístit děti na týden, dva týdny, měsíc či celé prázdniny. Čekal je zde bohatý program a hlavně pobyt venku. Děti 
mohly přijít ráno již v 6:30 a odejít domů v 18:00. Podrobnosti RL, červen 2016.  
 
Až do konce srpna bylo možné přihlásit se na některý z jazykových kurzů nabízených ve školním roce 2016-2017 Gymnáziem Trutnov. 
V nabídce byla nově angličtina, francouzština a ruština pro úplné začátečníky. Pokračovat budou kurzy angličtiny pro začátečníky, mírně 
pokročilé, středně pokročilé a pro pokročilé, němčina pro začátečníky, francouzština pro začátečníky a polština pro mírně pokročilé. 
 
Kulturně-společenský magazín Trutnovinky červenec/srpen přinesl rozhovor s Evou Vrabcovou Nývltovou a představil atleta Aleše Kisého 
a lukostřelkyni Šárku Musilovou. Trutnovský koulař Aleš Kisý a lukostřelkyně Šárka Musilová budou reprezentovat Trutnov i Českou 
republiku na paralympijských hrách v Riu. Aleš Kisý již počtvrté, Šárka Musilová, která se věnuje lukostřelbě teprve druhým rokem, 
pojede poprvé. 
 
Letošní léto na trutnovském koupališti se příliš nevydařilo. Návštěvníkům byly k dispozici vyhřívané bazény, tobogán zdarma a další 
služby (lehátka, pískoviště s plastovými skluzavkami, skákací hrad nebo trampolína), ale z hlediska tržeb se jednalo o nejhorší sezónu za 
poslední roky. V porovnání s loňským rokem byl pokles minimálně o 50 % (RL, srpen 2016). 
Matriční události 
 
V srpnu se v trutnovské porodnici narodilo celkem 49 dětí, 28 chlapců a 21 děvčátek. Z toho 11 děvčátek a 12 chlapců se stalo novými 
občánky města Trutnova.  
 
Před Městským úřadem Trutnov uzavřelo manželství 26 párů, z toho jeden sňatek byl uzavřen v Pilníkově.  
 
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově celkem 39 občanů, 22 mužů a 17 žen. K 1 úmrtí došlo v Pilníkově a 1 úmrtí bylo zapsáno do matriční 
knihy pro obec Jívka. Z celkového počtu bylo 17 úmrtí občanů Trutnova, 10 mužů a 7 žen.  
 
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily v průběhu měsíce srpna při významných životních jubileích s gratulací, kytičkou 
a malým dárkem celkem 32 trutnovských spoluobčanů. 
 
 
Nezaměstnanost v srpnu 
 
Podle statistického přehledu za měsíc srpen 2016 vydaného Úřadem práce Trutnov bylo na okrese Trutnov k 31.08. evidováno 
3 430 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, z toho 3 298 dosažitelných. Z toho bylo 1 894 žen, z nich dosažitelných bylo 1 831. 
Absolventů a mladistvých bylo celkem 152, dosažitelní byli 152. Z toho bylo 105 absolventů, z nichž bylo 47 do 18 let. Osob se zdravotním 
postižením bylo celkem 570. Podíl nezaměstnaných činil 4,3 %. 
 
 
 
ZÁŘÍ 
 
1. září 
 
Se zahájením nového školního roku 2016-2017 byl zahájen provoz nově rekonstruované kuchyně ZŠ R. Frimla. Kromě nové příčky mezi 
jídelnou a kuchyní byly nainstalovány také nové výdejové pulty z nerezu a výdejní okénka s elektricky ovládanými roletami. Použité nádobí 
budou žáci nově odkládat na pojízdný pás. Strávníkům bude sloužit i samoobslužný výdej salátů a nápojů. Nový je také elektronický 
stravovací systém na karty nebo čipy.  
 
Zcela kompletní rekonstrukcí prošly i prostory samotné kuchyně, kde se denně připravuje na 420 obědů. Byly vybaveny novou moderní 
technologií. Jsou zde doplněny nové nízké příčky, obklady stěn, rozvody zdravotechniky i elektřiny včetně nového osvětlení. Vyměněno 
bylo topení a položena nová polyuretanová stěrková podlaha. V prvním patře budovy byly při této příležitosti také upraveny sklady 
potravin.  
 
Stavbu provedla Stavebně dopravní Trutnov, s.r.o., a nové vybavení a technologie do kuchyně dodala společnost GAST-PRO, s.r.o. Celá 
rekonstrukce vyšla na necelých 9 milionů korun (ZTMMT). 
 
S novým školním rokem na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov posílila zdejší pedagogický sbor rodilá 
mluvčí Megan Rodawold, která se podílela na výuce anglického jazyka. Díky Fullbrightově nadaci to bylo 16 hodin v týdnu.  
 
Trutnovské Mamma centrum získalo v minulých dnech ministerskou akreditaci. Jediné mamologické a onkologické pracoviště v okrese 
Trutnov, které ve zkušebním provozu funguje již od září minulého roku, tak může poskytovat plnou zdravotnickou péči a nahrazuje 
zrušené centrum ve Vrchlabí.  
 
Kompletní péče v Mamma centru je hrazena zdravotními pojišťovnami. Vzhledem k rozšířenému onemocnění rakoviny prsu má každá 
žena po dovršení 45. roku života každé dva roky nárok na bezplatné vyšetření na mamografu. V případě potřeby lze pokračovat vyšetřením 
na ultrazvuku. Vyšetření může být poskytnuto také mužům.  
 
Podle jednatele centra Petra Martinova je výhoda také v tom, že se zde ve spolupráci s nemocnicí provádí i léčba rakoviny prsu. Dle jeho 
sdělení má Mamma centrum systém nejmodernější generace, který má velkou vypovídací schopnost. Dokáže zachytit nádor v jeho 
nejranějším stádiu, kdy není hmatný a žena nemá dosud žádné obtíže.  
 
Mamma centrum patří svým vybavením a personálním obsazením mezi nejmodernější v ČR. Svoji činnost provozuje na Poliklinice 
Masarykův dům II v Palackého ulici. Více KD, 01.09.2016. 
 
V 17:55 vyjela CAS 16 v počtu 1 + 3 na pomoc ZZS s transportem pacienta do vozidla ZZS a následné přeložení na lůžko v Oblastní 
nemocnici Trutnov. 
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Galerie Hippo otevřela výstavu Aleše Rybína nazvanou Manchester moments, která představila autorovy fotografie vzniklé v letech 2014-
2015 při jeho cestách do Manchesteru (RL, srpen 2016). 
 
Do nového ročníku Ženské basketbalové ligy povede trutnovské basketbalistky šéftrenér mládeže Petr Kapitulčin, jeho asistenty budou 
Michal Martišek a Pavel Prokeš (podrobněji KD, 01.09.2016).  
 
Na cestu na paralympijské hry do Ria de Janeira se vydali trutnovští paralympionici Aleš Kisý a Šárka Musilová.  
 
Novou sezónu zahájil Krytý bazén Trutnov. Návštěvníkům opět nabídl sauny, posilovnu, vířivku, solárium a velký a malý bazén.  
 
V běžném sezónním režimu začal fungovat i Zimní stadion Trutnov.  
 
 
2. září 
 
S novým školním rokem 2016-2017 bylo otevřeno i nové pracoviště MŠ Trutnov. Jde o pracoviště Sedmikráska v Kryblické ulici, kde 
původně sídlil „dětský“ stacionář. Vznikly zde dvě klasické třídy a jedna pro děti se zdravotním postižením. Toto velmi potřebné 
předškolní zařízení může přijmout až 80 dětí. K 01.09. bylo podle sdělení ředitelky MŠ Trutnov Vladimíry Priputenové do této MŠ zapsáno 
69 dětí. Z toho 17 jich přišlo ze zaniklého pracoviště v Náchodské ulici, 35 ze stacionáře a ostatní jsou nově zapsaní žáci. 
 
Prostory bývalého stacionáře byly přes letní prázdniny rekonstruovány tak, aby nové pracoviště MŠ splňovalo hygienické normy. 
Rekonstrukce vyšla přibližně na 3,5 milionu korun. Cílem bylo zachovat služby bývalého „dětského“ stacionáře. Pracoviště Sedmikráska 
tak jako jediné zajišťuje pro žáky dietní stravování, a to ve spolupráci s nutričním terapeutem. Ve třídě pro děti se zdravotním postižením 
navíc působí dva speciální pedagogové a asistentka (ZTMMT).  
 
Pod názvem Na praotce aut se zapomnělo představil týdeník Trutnovsko 5 plus 2 trutnovského vizionáře a podnikatele Františka Petráška, 
který mezi léty 1906 až 1908 zkonstruoval první automobil ve východních Čechách. Více Trutnovsko 5 plus 2, 02.09.2016.  
 
Letadlo s českými paralympioniky, mezi nimiž byli i trutnovský atlet Aleš Kisý a lukostřelkyně Šárka Musilová, se na své cestě do Ria de 
Janeira srazilo s ptákem. Let musel být přerušen, protože došlo k poškození vztlakových klapek - pohybových částí křídla letadla, které 
nelze operativně opravit. Letadlo muselo přistát na Kapverdských ostrovech, kde cestující strávili dva dny. Ráno bylo pro ně posláno 
letadlo jiné.  
 
 
3. září 
 
Centrum náhradní rodinné péče Maják uspořádalo první z pěti setkání základního kurzu na téma Efektivní rodičovství s tématy Základní 
principy přirozené výchovy, Rodinné konstelace, Komunikace (jak věci říkat, aby nás dítě slyšelo), Tresty a odměny, které fungují, 
Rodinné rady a jiné.  
 
Kino Vesmír promítalo americký rodinný fantasy film Obr Dobr (2D). Příběh mladé dívky a laskavého obra, kteří se vydávají na 
dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí.  
 
 
4. září 
 
Na tento den připadla první zářijová neděle, která je předzvěstí konce prázdnin, začátku nové kulturní a společenské sezóny a dnem, kdy 
se na Krakonošově náměstí koná tradiční Trutnovský jarmark. Bohatý celodenní program plný hudby a zpěvu začal v 9:30. Vystoupila 
mimo jiné mladá popová kapela Grossband, poprocková skupina Hodiny nebo Petra Janů a skupina Amsterodam.  
 
U MPT tradičně čekaly na děti pohádky. Tentokrát přijelo hosínské Divadlo Studna a dětem nabídlo pohádky O Bajajovi, O zakleté 
princezně a Syndibád. Nechyběly ukázky řemesel, nabídka rukodělných výrobků nebo občerstvení. Nakupovat bylo možné ve více než 
100 stáncích až do 18:00. Více RL, srpen 2016. Celodenní městskou slavnost, kterou si nenechalo ujít 6 000 návštěvníků, pořádalo město 
Trutnov a UFFO - SCT.  
 
 
5. září  
 
Do Sbírky zákonů byla zařazena Vyhláška o nezdravých potravinách, které se nesmějí prodávat ve školách a školských zařízeních. 
Ve vyhlášce se vymezují požadavky na potraviny včetně nápojů, které lze nabízet k prodeji a prodávat. Důvodem předložení vyhlášky 
o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které je možno nabízet k prodeji ve zmíněných zařízeních, je potřeba snížení 
nezdravého prostředí ve školách a školských zařízeních. K prodeji zde bude možno nabízet a prodávat pouze potraviny odpovídající svým 
výživovým složením zásadám zdravé výživy. 
 
Úprava se týká žáků do splnění povinné školní docházky. Výjimky se týkají např. vyšších odborných škol, zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků či případů, kdy žáci prodávají výrobky, které vytvořili jako součást praktického vyučování. Zohledněny jsou 
i případy, kdy škola pronajímá např. tělocvičnu či jiné prostory k pořádání různých společenských akcí, které však nejsou pořádány 
v souvislosti se vzděláváním.  
 
Změny plynoucí z vyhlášky budou nabíhat postupně. Takzvaná pamlsková vyhláška začne platit 15. den po vyhlášení — tedy od 20.09. 
letošního roku. Školy budou mít ještě tři měsíce na to, aby sortiment v bufetech a automatech přizpůsobily novým požadavkům. Vyhlášku 
budou muset školy dodržovat od 01.01.2017.  
(www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pamlskova-zacne-platit-20-zari-2016 - Náhled) 
 
Novou sezónu v Galerii UFFO otevřela výstava obrazů Tomáše Polcara. Obrazy tohoto autora jsou vyznáním lásky malebné krajině 
Českého středohoří, kde žije, přírodním živlům, životu a smrti. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury ČR (MFD, 
05.09.2016). 
 
Kino Vesmír nabídlo americký horor Smrt ve tmě. Příběh trojice teenagerů, která se živí vykrádáním domácností. 
 
 
 
 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pamlskova-zacne-platit-20-zari-2016


65 

6. září 
 
Ne všichni trutnovští občané bydlí tak, jak by si přáli. Neznámý není ani pojem holobyty. Za tímto účelem byl rekonstruován dům 
v Horním Starém Městě. Nyní jich má město 12 a slouží hlavně dlužníkům nájemného, kteří se dostali do exekuce. Smlouvu s nimi správce 
trutnovských nemovitostí, společnost MEBYS, uzavírá na dobu určitou, a to tří měsíců. Pak se u dlužníků posuzuje jejich aktuální stav.  
 
Někteří občané by však potřebovali spíše sociální byty. Holobyty však podle zástupce ředitele MEBYS, Petra Gaislera, za sociální bydlení 
považovat nelze. Co se týče přidělování sociálních bytů, platí v Trutnově nové zásady přijaté roku 2015. Podle nich je možné podat si 
žádost o sociální byt.  
 
Žádosti se shromažďují do 30.09. předešlého roku a v naléhavých případech vždy do konce každého kalendářního čtvrtletí. Pak se 
předkládají bytové komisi a následně k projednání radě města.  
 
Žadatel o sociální byt musí mít trvalý pobyt v Trutnově minimálně předchozí 3 roky a pobírat dávky v hmotné nouzi. Další podmínkou je, 
že žadatel nesmí být dlužníkem města Trutnova ani organizací zřízených městem.  
 
Podle tiskové mluvčí Městského úřadu Trutnov Michaely Dědkové však většina žadatelů tyto podmínky nesplňuje. Město Trutnov podle 
jejího sdělení nemá vytipované konkrétní sociální byty, ale přiděluje vhodný byt obecní, který je k dispozici. V současnosti město Trutnov 
pronajímá jeden sociální byt a jeden žadatel na přidělení sociálního bytu čeká. Trutnov je známý také azylovým bydlením, které poskytuje 
matkám s dětmi obecně prospěšná společnost Most k životu (KD, 06.09.2016).  
 
Ve věku 88 let zemřel Josef Farský, trutnovský novinář a badatel. 
 
 
7. září 
 
K dopravní nehodě došlo v Husitské ulici před hřbitovem. Střetly se zde dva automobily, Škoda Fabia a Renault Kangoo. Z provedeného 
šetření vyplynulo, že na vině byl nejspíš třiasedmdesátiletý řidič Škody Fabia, který při vyjíždění mimo komunikaci nedal přednost vozu 
Renault a došlo ke střetu obou vozidel, při němž se lehce zranila spolujezdkyně z vozu Kangoo a musela být ošetřena v trutnovské 
nemocnici. Dechová zkouška u obou řidičů vyloučila požití alkoholu. Škoda na obou vozidlech dosáhla částky 15.000,00 Kč. Nehodu řešil 
Dopravní inspektorát Trutnov.  
 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-HSM vyjela na úklid dopravní nehody dvou osobních aut v Mladých Bukách na křižovatce 
u společnosti Grund. Po příjezdu na místo zde již zasahoval HZS PS Trutnov, který zjistil, že se jedná jen o prasklou nádobu ostřikovačů, 
proto byla jednotka poslána zpět na základnu.  
 
Program schůzky Klubu seniorů Trutnov zpestřily svým vystoupením trubačky České lesnické akademie Trutnov (RL, září 2016).  
  
Slavnostní vernisáží byla v Galerii města Trutnova zahájena výstava Jaroslava Koléška Sochy a objekty. Své dvě práce s názvy Velký 
misionář a Drapák vystavil již v rámci letošního ročníku akce Sochy ve městě. Nyní dostali zájemci příležitost seznámit se s jeho tvorbou 
podrobněji. Jeho díla vznikají použitím tradičních materiálů, jako jsou kámen, sklo nebo bronz, ovšem netradičním způsobem. 
 
 
7.-9. září 
 
Ve sportovní hale ZŠ Komenského proběhl 17. ročník mezinárodního turnaje basketbalistek MEKR´S CUP - O pohár města Trutnova. 
O tom, že se bude konat, informoval obsáhlý článek v KD, 03.09.2016. 
 
 
8. září 
 
Slavnostní vernisáží byla v MPT otevřena výstava Z historie železnice v Trutnově, kterou u příležitosti 145. výročí založení lokomotivního 
depa v Trutnově uspořádalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a České dráhy, a. s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová, provozní 
jednotka Trutnov. Vernisáže se zúčastnilo 89 osob.  
 
 
9. září 
 
S uzavírkou ulice Polská se výrazně zvýšil počet kamionů či traktorů jezdících přes sídliště na Kryblici. Více o problému Trutnovsko 5 plus 
2, 09.09.2016.  
 
Proběhla další schůzka členů Mykologického kroužku Trutnov, na níž jeho předseda přinesl k nahlédnutí soukromou starou houbařskou 
kroniku.  
 
Odpoledne tohoto dne patřilo mezinárodním cyklistickým etapovým závodům East Bohemia Tour 2016. Závod byl odstartován ve 13:45 
v Lázních Bělohrad, cíl byl v Trutnově na Horské ulici naproti OD Máj. Trutnovem vedly tři závěrečné okruhy. Délka okruhu byla 3 km. 
Příjezd na okruh vedl ulicemi Volanovská, Husitská, Komenského. Okruh vedl ulicemi Horská, Krakonošovo náměstí, Havlíčkova, 
Pražská, Žižkova, Komenského, Křižíkova, Československé armády, Železničářská, Strojnická, Tkalcovská, Zásobní, náměstí Republiky 
a Horská (RL, srpen 2016). 
 
 
10. září  
 
Pod názvem Rozloučení s létem proběhlo u památníku generála Gablenze na vrchu Šibeníku zábavné odpoledne pro celé rodiny. Zahrála 
zde hudební skupina Patrolla a se svým tanečním vystoupením se představil i Star West Trutnov. Pořadatelem bylo UFFO - SCT a Klub 
vojenské historie Trutnov. 
 
V MPT se uskutečnila zajímavá projekce fotografií s názvem Pomníky na válku 1866 v Trutnově a okolí s průvodním slovem PhDr. Ondřeje 
Vašaty, kterou si nenechalo ujít 20 návštěvníků. 
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10.-11. září  
 
Jako každý rok proběhly v těchto dvou volných dnech Dny evropského dědictví (DED), při nichž jsou návštěvníkům zdarma přístupny 
i památkově chráněné objekty, kam není vstup během roku povolen. Národní téma vyhlášené pro DED roku 2016 bylo Památky 
a komunity. Komunita je společenství živých bytostí, které sdílejí určitou oblast. Mohou to být rostliny, zvířata nebo lidé, kteréhokoliv 
druhu nebo velikosti. Komunitu charakterizuje zejména sdílená vzájemná interakce vycházející ze společných potřeb nebo zájmů.  
 
Zpřístupněné památkové objekty a program DED 2016 v Trutnově 
 
Slavnostní zahájení DED v Trutnově proběhlo na Krakonošově náměstí. Začalo v 9:30 projevem starosty města Mgr. Ivana Adamce. Poté 
následoval scénický obraz „Příjezd císaře Františka Josefa I. do Trutnova roku 1866“. Příjezd císaře Františka Josefa I. byl připomínkou 
skutečné císařovy návštěvy Trutnova 02.11.1866, kdy panovník navštívil budovu tehdejší dívčí školy (dnes MPT) proměněnou v lazaret pro 
vojáky zraněné v prusko-rakouské válce. Slavnost pokračovala tradičním natíráním pamětní desky v dlažbě na náměstí na bílo a čestnými 
salvami. Poté došlo k povýšení vybraných účastníků za celoživotní zásluhy v oboru vojenské historie. Čas od 10:30 patřil koncertu, na 
němž se představil Tomáš Kočko & Orchestr.  
 
Zpřístupněny byly tyto památkové objekty: 
 
Stará radnice (Krakonošovo náměstí, sobota 10. a neděle 11.09.) 
Navštívit bylo možno její vnitřní prostory, kde si návštěvníci mohli prohlédnout Galerii starostů Trutnova, začíst se do poslední ručně 
psané kroniky města za rok 2015 a promluvit si s jejím autorem, čestným kronikářem Antonínem Justem. Představena zde byla také 
fotokronika města za rok 2015, kterou vede známý trutnovský fotograf Miloš Šálek.  
 
Haasův palác (Krakonošovo náměstí, sobota 10.09.) 
Zde čekala výstava žáků ZUŠ Trutnov na téma Památky a komunity. V 11:00 a ve 14:00 se konalo hudební vystoupení žáků a učitelů ZUŠ 
Trutnov.  
 
Arciděkanský chrám Narození Panny Marie (Kostelní ulice, sobota 10. a neděle 11.09.) 
Po celé dva dny bylo možno vejít dovnitř a obdivovat jeho bohatý mobiliář i zářivé vitráže barokních oken představující stěžejní události ze 
života Panny Marie. 
 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově (Školní ulice, sobota 10. a neděle 11.09.) 
Zde čekaly na návštěvníky 3 výstavy. Nově otevřená výstava Z historie železnice v Trutnově, unikátní výstava Hraničáři z Krkonoš, 
připomínající existenci Hraničářského praporu 2, a 1866: Vítězství Rakušanů u Trutnova a tzv. trutnovská zrada v prusko-rakouské válce, 
která překvapila vzácnými exponáty z muzejního depozitáře i soukromých sbírek. V sobotu 10.09. od 14:00 proběhla také přednáška 
zástupce ředitele MPT PhDr. Ondřeje Vašaty na téma Pomníky na válku 1866 v Trutnově a okolí.  
 
Galerie města Trutnova (Slovanské náměstí, sobota 10. a neděle 11.09.) 
V jejích výstavních prostorách čekala na návštěvníky výstava Jaroslav Koléšek: Sochy a objekty. 
 
Městský park (sobota 10. a neděle 11.09.) 
Po oba dny byla zpřístupněna podzemní chodba. V sobotu zde byla také možnost využít komentované prohlídky parku s výkladem 
o stromech, rostlinách a přírodních zajímavostech parku, kterou připravili studenti České lesnické akademie Trutnov. 
 
 
Kaple sv. Jana Křtitele (Janský vrch, sobota 10. a neděle 11.09.) 
Po oba dny možnost prohlídky interiéru. 
 
Památník generála Gablenze (vrch Šibeník, sobota 10. a neděle 11.09.) 
Přístupné byly vnitřní prostory památníku včetně rozhledny, k tomu byly připraveny ukázky vojenských povelů, čestné salvy z děla 
a historických zbraní a také možnost nákupu občerstvení. V sobotu odpoledne od 15:00 do 18:00 se zde konalo Rozloučení s létem. 
Vystoupila zde kapela Patrolla a taneční skupina Star West Trutnov. Pro děti byly připraveny drobné soutěže a hry.  
 
Dělostřelecká tvrz Stachelberg (Babí, sobota 10. a neděle 11.09.) 
Možnost prohlídky s průvodcem. Bylo možné projít a prohlédnout si vnitřní prostory, podzemí, řopík a novou expozici.  
 
Kromě zpřístupněných památek bylo v sobotu přístupné také Železniční depo Trutnov v Říční ulici. Ze zdejšího bohatého programu bylo 
možno kromě prohlídky areálu a technologie depa vyzkoušet si i jízdy na malé posunovací mašince, vidět výstavu lokomotiv a vozů 
ČD, a. s., aj.  
 
Nechyběly ani historické jízdy parním vlakem z Náchoda přes Teplice nad Metují, Adršpach do Trutnova, z Trutnova do Vrchlabí a zpět, 
z Trutnova do Martinic a zpět nebo z Trutnova přes Adršpach do Náchoda a Hradce Králové.  
 
V neděli 11.09. zval návštěvníky také Státní okresní archiv Trutnov (ul. Komenského), a to opět na výstavu Válka 1866 na Trutnovsku a její 
odraz v archivních dokumentech instalovanou v badatelně.  
 
Při pěkném počasí, které panovalo, bylo možné projít i dvě zdejší naučné stezky, „Po stopách války 1866 - Den bitvy u Trutnova 27.06.“ 
a „Opevněné Trutnovsko“.  
 
Dny evropského dědictví přilákaly 8 535 návštěvníků.  
 
Po celé dva dny bylo také otevřeno Turistické informační centrum na Krakonošově náměstí.  
 
Tyto dva dny se vyznamenali naši judisté, a to na Mezinárodním turnaji Brno CUP a zároveň předposledním kole Českého poháru. Nejlépe 
si vedl Radek Gottwald - váha do 55 kg, který ve své kategorii získal 1. místo (RL, září 2016).  
 
Medaile přivezli také naši reprezentanti z Mistrovství České republiky Extraligy masters v silniční časovce do vrchu v Liberci. Petr Javůrek 
(muži B) získal na náročné trati, která končila na vrcholku Ještědu, stříbrnou medaili a Petr Holub (muži C) vybojoval na stejné trati 
bronzovou medaili. Velmi dobře reprezentovali Trutnov cyklisté Apache LOKO Trutnov Petr Javůrek a Petr Holub také na závodě 
v Polsku. V horské časovce z Kowar na Pomezní Boudy získal Petr Javůrek ve své kategorii stříbrnou medaili a stejné umístění ho čekalo 
i v absolutním pořadí. Petr Holub se zde stal vítězem ve své kategorii (RL, září 2016).  
 
 



67 

11. září  
 
Sobotní Krkonošský deník otiskl 5 fotografií miminek, která se narodila v Trutnově.  
 
V 10:00 dopoledního času proběhla v arciděkanském chrámu Narození Panny Marie v Trutnově velká slavnost. Při poutní slavnosti přijalo 
z rukou královéhradeckého biskupa Jana Vokála svátost křesťanské dospělosti, biřmování, 18 mladých lidí. Více FZ ŘKFT, 18.09.2016, 
přiložený k ukázkám písemných pramenů, na jejichž základě vznikala kronika. 
 
Krátce po třetí hodině odpoledne byl na jednotce SDH Trutnov-HSM vyhlášen poplach. Jednalo se o zálohu na vlastní stanici. Během 
zálohy jednotka k žádné události nevyjela.  
 
Kino Vesmír promítalo americké drama Sully: Zázrak na řece Hudson, natočené podle skutečné události z roku 2009, kdy kapitán „Sully“ 
nouzově přistál s poškozeným letadlem na ledových vodách řeky Hudson a zachránil 155 pasažérů.  
 
Trutnovské depo vyhledaly stovky návštěvníků. U příležitosti Dne železnice si prohlédli techniku i modelářské skvosty. Depo si letos 
připomnělo 145. výročí založení (KD, 12.09.2016). 
 
 
12. září 
 
Před 2. hodinou ranní se neznámý zloděj vloupal do zlatnictví Soliter v Kostelní ulici v Trutnově. Rozbil výlohu a odnesl si šperky 
v hodnotě 144 tisíc korun. Další škoda 20 tisíc korun vznikla na rozbité výloze (Trutn., 12.09.2016, KD, 13.09.2016).  
 
Proběhl adaptační kurz na Bokouši pro žáky 1. A a 1. B Obchodní akademie Trutnov.  
 
V Náchodské ulici v Poříčí v budově společnosti Pratr byla otevřena nová kuželna. Během čtyř měsíců vznikly v bývalém skladu čtyři 
profesionální dráhy, hlediště pro 60 diváků, šatny, ošetřovna a klubovna (KD, 10.09.2016, Trutn., 14.09.2016). Město zajistilo hráčům 
kuželek nové prostory na základě dlouhodobých požadavků na zlepšení podmínek pro kuželkářský sport. Podle sdělení starosty města 
Mgr. Ivana Adamce bude kuželna sloužit široké veřejnosti i profesionálním sportovním týmům pro hru v ligových soutěžích (TZMMT). 
 
 
12.-16. září  
 
Na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov proběhly Dny světlušek. Výtěžek této sbírky věnované na 
pomoc nevidomým činil 10.561 korun.  
 
 
13. září 
 
Kino Vesmír promítalo americké komediální drama Tohle je náš svět. Svérázný a charismatický otec vychovává svých šest dětí hluboko 
v lesích mimo civilizaci podle svých představ. Poté, co přijde nečekaná zpráva, začíná této rodině překvapivá a zábavná cesta do civilizace, 
kde je vystavena zkouškám našeho světa.  
 
 
14. září  
 
Trutnovská nemocnice si vede ekonomicky dobře. Tvrdí to článek otištěný v Krkonošském deníku z tohoto dne. Také zde chybějí lékaři 
a zdravotní sestry. Pokud nastoupí, mohou počítat s ročními odměnami, výkonnostním příspěvkem a dalšími benefity. Podle ředitele 
trutnovské nemocnice jdou platy zdravotníků nahoru. Jak zde uvádí, meziroční nárůst mezd v trutnovské nemocnici činí dvacet milionů 
korun, přičemž zdravotnický personál neklesá.  
 
Holding a kraj podle něho chápou, že mzdy se navýšit musí. Kromě zvýšení platů dojde i k modernizaci přístrojového vybavení. Pokud se 
vše podaří, do roku 2018 budou nakoupeny nové moderní přístroje v hodnotě vyšší než 70 milionů korun. Podrobněji KD, 14.09.2016. 
 
Město Trutnov bude řešit, jak využít areál přírodního kulturního střediska Bojiště, jehož je vlastníkem. Areál je nyní v pronájmu, ale 
31.12.2016 nájemní smlouva končí a město řeší, jak s areálem naložit dále. Hledá se vhodné budoucí využití. Jak dál naložit s Bojištěm je 
podle starosty města Mgr. Ivana Adamce otázka, na niž nezná odpověď vedení města, ani opozice. Proto bylo rozhodnuto dát prostor 
k vyjádření se veřejnosti.  
 
Kvůli hledání řešení, co dál s Bojištěm, vznikla pracovní skupina, jejímiž členy jsou jak členové koalice, tak i členové opozice a pracovníci 
Městského úřadu Trutnov. Občané mohou posílat své vlastní návrhy, jak by si využití areálu v budoucnu představovali.  
 
Možností se nabízí více, problémem však je, že areál je obklopen obydlenou částí města.  
Zaslaný návrh musí obsahovat kontaktní údaje navrhovatele, výčet aktivit, které by se zde mohly provozovat, seznam vybavení, které je 
potřeba vybudovat nebo pořídit, jednoduchý nákres využití areálu, odhad nákladů na pořízení (nepovinný údaj), ekonomickou rozvahu 
pro provoz areálu (nepovinný údaj). Pro bližší informace o prostorách areálu a jejich stavu mohou ti, kteří se hodlají vyjádřit, kontaktovat 
Odbor majetku města Městského úřadu Trutnov. 
 
Své návrhy pak mohou poslat poštou na městský úřad nebo osobně předat na Inforecepci MěÚ do 31.10.2016 do 12:00  v zalepené obálce 
s adresou a heslem „Návrh - PKS Bojiště“, „NEOTVÍRAT“. Pracovní skupina následně jednotlivé návrhy posoudí a doporučí radě města tři 
nejlepší návrhy finančně odměnit.  
Starosta města Mgr. Ivan Adamec dle svého vyjádření věří, že město získá od občanů inspiraci a pro Bojiště se nalezne smysluplné využití, 
které poslouží co nejvíce lidem.  
 
Ve Smuteční obřadní síni na hřbitově v Trutnově proběhlo poslední rozloučení s panem Josefem Farským, trutnovským novinářem 
a badatelem.  
 
Slavnostní vernisáží za účasti autora otevřela Galerie města Trutnova ve výstavním prostoru MěÚ Trutnov výstavu Ctibor Košťál: 50 let 
s fotografií. Výstava fotografií proslulého, v Trutnově žijícího fotografa byla malým dárkem k jeho letošním 60. narozeninám. Zájem 
veřejnosti byl nejen o tuto výstavu, ale také o nástěnný kalendář pro rok 2017 nazvaný Krkonoše, který se tu prodával.  
 
Koulař Aleš Kisý zůstává bez medaile. Na paralympijských hrách v Riu de Janeiru, kde dnes soutěžil, obsadil 5. místo (Trutn., 14.09.2016).  
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15. září  
 
Na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov začal studenty hojně navštěvovaný kroužek první pomoci. 
Jedno z prvních setkání bylo věnováno technice maskování a prvotnímu vyšetření na místě nehody, kde je velmi důležité roztřídění 
zraněných osob. Další setkání bylo zaměřeno na výuku polohování s transportem a resuscitací všech věkových skupin zraněných.  
 
Zahrada MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Žižkova, se proměnila v Království sov. Pro děti zde proběhla ukázka a přehlídka soviček. 
 
CAS 16 a DA 8 vyjely k požáru ubytovny v Trutnově-Poříčí. Po příjezdu již na místě zasahoval HZS PS Trutnov. Jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město společně s kolegy z JSDH Úpice prováděla průzkum v dýchacích přístrojích za účelem 
ujištění, zda se v ubytovně nenacházejí nějaké osoby. Požár, jímž byl zasažen jeden z pokojů v 1. patře, byl včas zlikvidován. Ubytovna byla 
již delší dobu opuštěná a nejednalo se o první požár v této budově.  
 
 
15.-16. září 
 
Kino Vesmír představilo české drama o ilegálních kopáčích vltavínů v jižních Čechách s názvem Zloději zelených koní, doplněné krátkým 
animovaným před filmem Strom režisérky a výtvarnice Lucie Sunkové.  
 
 
16.-18. září  
 
Založena byla nová tradice filmových zážitků, česko-polský a polsko-český filmový festival nazvaný Klíčovou dírkou k sousedům. Během 
těchto dvou dnů bylo v Trutnově k vidění několik výborných polských filmů, dokumentů a pohádek. České filmy byly promítány týden 
předtím v polské Lodži (RL, srpen 2016). 
 
Přehlídka polské kinematografie byla poctou režisérovi Andrzeji Wajdovi a přiblížila stěžejní okamžiky polské historie: druhou světovou 
válku a protikomunistický odboj soustředěný kolem opozičního hnutí Solidarita. Promítalo se v kině Vesmír, v Národním domě, na faře 
Církve československé husitské i na fasádě společenského centra UFFO a v nekuřácké kavárně Klubu Kabinet. Uveden byl Wajdův snímek 
Popel a démant z roku 1958 i jeho poslední opus Walesa: člověk naděje, portrét zakladatele odborářského hnutí Solidarita. Druhou 
světovou válku připomněly filmy Město 44 a Běž, chlapče, běž. O plánech na budoucí ročníky informuje deník MFD, 15.09.2016. 
 
 
17. září  
 
Jiráskovo náměstí má po první letní sezóně problém s nepříliš pořádkumilovnými lidmi. Ačkoliv odpadkových košů je zde dostatek, lidé je 
nevyužívají a velmi často vše házejí na zem. Zvlášť problémová jsou zákoutí s lavičkami. Tento problém zajímá i městskou policii. Ta zde 
umístila kamerový systém. Podle jejího ředitele Radka Svobody má Městská policie Trutnov toto místo pod kontrolou. Při pochůzce 
strážníků si dělat nepořádek nikdo nedovolí, a pokud nějaký problém ukazují nainstalované kamery, policie vyjíždí a rozdává pokuty. 
Pokutován byl např. majitel psa, který neuklidil po svém psu exkrementy, nebo kuřák, který uhasil cigaretu o lavičku. 
 
Jak uvedl dále, podobný problém byl i s bezdomovci na Krakonošově náměstí. Ti si po zásahu již nosí s sebou popelníky z plechovek, 
jejichž obsah pak vysypou do odpadkového koše. Pokud se na Jiráskově náměstí objeví nějaký nepořádek, přijedou jej uklidit Technické 
služby Trutnov. Ani odnášet knížky z knihobudky a posléze je prodávat se nikdo neodváží.  
 
Pod názvem Setkání proběhl v restauraci ve Lhotě u Trutnova 16. ročník festivalu country a bluegrass skupin, jehož pořadatelem byla 
country skupina Tendr. Akce se konala s podporou města Trutnova (KD, 17.09.2016). 
 
Udělat oslavu s půlnočním ohňostrojem, uspořádat hudební vystoupení či taneční zábavu, která se protáhne hluboko do noci, nebyl pro 
pořadatele dosud žádný problém. Jinak tomu bude od letošního měsíce října. Tyto a další podobné akce musí skončit do 22:00 večer. 
V případě, že mají pokračovat dál, musí být dopředu povoleny obecně závaznou vyhláškou. A pro její schválení se musí sejít na veřejném 
zasedání zastupitelé.  
 
Novelizovaný přestupkový zákon upravuje podmínky rušení nočního klidu. Tato změna se týká především akcí pořádaných na veřejných 
prostranstvích, ale je důležitá i pro vedení obcí. Dosud stačilo pořadatelům ohlásit akci, jejíž trvání přesáhne hodinu nočního klidu, na 
úřadě. Povolení k jejímu konání většinou dostali.  
 
Novela zákona však počítá s tím, že všechny povolené večerní akce musí město či obec zahrnout do vyhlášky. V praxi to znamená, že dojde 
návrh, musí projít zastupitelstvem, což může vést k prodloužení lhůty. Vedení obce bude muset znát záměr akce třeba i několik měsíců 
dopředu, aby jej stihlo zařadit do jednání zastupitelstva a následně i do obecní vyhlášky (KD, 17.09.2016).  
 
Kino Vesmír nabídlo jedinečný filmový projekt Beatles: Eight Days a Week, který autenticky zachycuje období koncertních let 1962-1966 
z perspektivy samotných The Beatles. Film přináší exkluzivní rozhovory se členy skupiny a také dosud nezveřejněné záběry.  
 
 
18. září  
 
Nebývalým ruchem ožily přízemní prostory Staré radnice na Krakonošově náměstí. Od 9:00 ráno se zde scházeli členové Spolku 
podkrkonošských výtvarníků Trutnov, aby zde nainstalovali tradiční výstavu svých prací.  
 
Poslední den na paralympijských hrách v Riu de Janeiru patřil trutnovské lukostřelkyni Šárce Musilové. Letošní první účast byla pro 
sportovkyni, která zatím trénuje pouhé dva roky, nezapomenutelná. V soutěži jednotlivců sice skončila ve čtvrtfinále, ale v týmové soutěži 
mixů W1 získala bronzovou medaili. Ve dvojici s Davidem Drahonínským porazili v souboji o třetí místo americkou dvojici.  
 
 
19. září  
 
Za přítomnosti 30 členů se uskutečnilo 4. zasedání Zastupitelstva města Trutnova.  
 
V trutnovském Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS proběhl Den otevřených dveří, čímž se toto zařízení zapojilo do 
Týdne nízkoprahových klubů, do kterého se zapojují kluby z celé republiky. Otevřené dveře zde měli všichni, které zajímalo, jak to v tomto 
zařízení vypadá, co je jeho náplní apod. (RL, srpen 2016).  
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Krátce po sedmé hodině ranní se konal výjezd jednotky SDH Trutnov-Horní Staré Město k dopravní nehodě nákladního vozidla a tří 
osobních automobilů. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o havárii cisternového kamionu a tří osobních automobilů. Na místě již 
zasahovala ZZS a HZS Trutnov.  
 
Kamion vezoucí asfaltovou emulzi se po střetu s osobním automobilem převrátil a ocitl se mimo vozovku, kde zlomil sloup nízkého napětí. 
Jeho kabina byla zcela zdemolována, ale řidič naštěstí přežil bez vážnějších zranění. Jednotka se podílela na odčerpávání nafty vytékající 
z kamionu a zachycování asfaltu odkapávajícího z netěsnícího ventilu. Dále bylo nutné zajistit monitoring místního potoka, aby se do něj 
nějakým skrytým místem nedostala kapalina z poškozeného kamionu.  
 
Po odtažení osobních automobilů a odstranění elektrického sloupu byl proveden úklid vozovky. Před dvanáctou hodinou se jednotka 
vrátila na základnu. Ve večerních hodinách byl asfalt přečerpán do jiné cisterny a za pomoci těžké techniky byl vyproštěn havarovaný 
kamion. 
 
Ve výstavních prostorách v přízemí Staré radnice proběhla slavnostní vernisáž výstavy Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov. 
K vidění zde byla výtvarná díla vytvořená nejrůznějšími uměleckými technikami. Své práce zde prezentovalo 19 jeho členů.  
 
Zdena Bočarova se představila olejomalbami s názvy Zdá se mi…, Robert Fürbacher kombinovanými technikami nazvanými Tisíc odstínů 
zeleně nebo Diamantová cesta, Robert Hantl sochami Želva (pískovec) či Nepomuk (lípa). Marie Havlíčková akvarely Klášter v noci 
a Kytice ve váze, Karolína Hrušková akvarely Paříž, Londýn nebo Trutnovské kino, Bohdana Hyťhová plastikami nazvanými Prošla ohněm 
nebo Rozpadlý vztah, Martin Kašpar temperou Pauza. Jaromír Komínek kombinovanými technikami Hlídám si své šílenství, Cesta do 
podhradí, nejstarší člen spolku Ladislav Kostelecký temperou U nás doma nebo olejomalbou Květy. Ctibor Košťál vystavil fotografie 
s názvy Vyhnáni z ráje nebo Ikarův pád, Taťána Kutinová užitkovou keramiku či kombinovanou technikou (kůže, keramika) vytvořený 
obraz Podzim. 
 
Milan Maksymov obohatil výstavu dřevořezbami Hudební poezie a Zasnění nebo Světci (Marie, Josef a král), Milan Pejřimovský 
dřevořezbou Maminka v rozpuku. Martin Reindl překvapil 5 temperami cyklu nazvaného Vodní svět, Jiří Šeda zase kombinovanými 
technikami s názvy Vstup do ráje a Souznění s Bohem, Petra Šindarová keramickými díly Elfka a Tvář Afriky.  
 
Grafika Stromy a Areál Nivy před rekonstrukcí prozradily Miloše Trýznu, akryly na plátně, skle nebo sololitu s motivy ženy Alenu 
Valentovou, paličkovaná krajka nazvaná Malířský svět Evu Weberovou. Z pracovních důvodů se bohužel nemohl vernisáže zúčastnit 
Martin Kašpar a pro nemoc nemohl přijít ani Martin Reindl. Hostem výstavy vylosovaným na vernisáži roku 2015 byl Jaroslav Okopský, 
který vystavil kombinovanou techniku s názvem Tam za vodou v rákosí.  
 
Hostem při letošní vernisáži byl básník Jan Kašpar. 
 
Milým překvapením a pastvou pro oči chodců, kteří procházeli po půl osmé večer již za tmy kolem nemocnice, byl osvětlený interiér kaple 
sv. Jana Nepomuckého.  
 
19.-23. září  
 
Na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov se konala charitativní akce „Srdíčkový den“. Výtěžek sbírky byl 
určen hendikepovaným dětem odkázaným na nepřetržitou domácí péči svých rodičů. Přispívalo se na zakoupení různých kompenzačních 
pomůcek, invalidních vozíčků a zdravotních kočárků. Celkem se vybralo 5.900,00 Kč.  
 
 
19.-25. září  
 
Uskutečnil se Týden nízkoprahových klubů.  
 
 
20. září 
 
CAS 16 vyjel na výškový požár. V ulici Vlčická v Horním Starém Městě byl nahlášen kouř na chodbě. DA zůstala jako záloha na základně. 
Jednotka byla ihned po výjezdu odvolána.  
 
Volavky popelavé na řece Úpě jsou dvě, patrně jde o pár. Dnes stály nehnutě v řece v Suchovršicích.  
 
 
21. září 
 
Zastupitelé města Trutnova neschválili příspěvek 200 tisíc korun určený na odměny pro zaměstnance sloužící v nemocnici pohotovost. 
Nemocnice řízená krajem tento problém neřeší a lékaři a sestry odmítají tuto práci navíc dělat zadarmo. Hrozí, že pohotovost bude 
zrušena a nemocní budou muset jezdit až do Hradce Králové. Neschválení příspěvku předcházela dlouhá diskuze, z níž vyplynulo, že počet 
lidí, kteří přicházejí na pohotovost do Trutnova, každoročně stoupá. 
 
Letos jich je o 2 000 víc než loni a z toho je jen 10 % akutních případů. Kraj hradí jen akutní péči. Mnoho pacientů chodí na pohotovost 
s angínou, aby nemuseli čekat v ordinaci svého obvodního lékaře (KD, 21.09.2016).  
 
Příspěvek byl neschválen těsnou většinou. Pro jeho schválení hlasovalo celkem 14 zastupitelů. Milan Kout (ANO), Ivana Duffová (ANO), 
Roman Chromý (ANO), Jiří Šedivec (ANO), Petr Ondráško (ANO), Zdeněk Ondráček (KSČM), Blanka Bubnová (KSČM), Iva Řezníčková 
(KSČM), Jiří Paták (ODS), Michal Rosa (ODS), Martin Jiránek (Žít v Trutnově-SZ, LES a Piráti), Petr Sobotka (Žít v Trutnově-SZ, LES 
a Piráti), Petr Skokan (Volba pro město Trutnov), Marek Šváb (ČSSD).  
Proti bylo 7 zastupitelů. Pavel Káňa (ODS), Jozef Kochan (ODS), Daniel Rada (ODS), Marcela Čížková (ODS), Jaroslav Andrle (Žít 
v Trutnově-SZ, LES a Piráti), Tomáš Hendrych (místostarosta, Volba pro město Trutnov), Jiří Řehůřek (TOP 09). 
Hlasování se zdrželo 9 zastupitelů. Ivan Adamec (starosta, ODS), Libor Kasík (ODS), Michal Šubrt (ODS), Martin Mečíř (ODS), Petr 
Horčička (Sdružení pro Trutnov), Hana Horynová (místostarostka, Sdružení pro Trutnov), Milan Lhoták (Sdružení pro Trutnov), Petr 
Přívratský (Volba pro město Trutnov), Silvie Šidáková (TOP 09). (P, 23.09.2016).  
 
Začala topná sezóna, neboť po velkých vedrech se velmi ochladilo. Společnost ČEZ Teplárenská zahajuje topnou sezónu podle příslušné 
vyhlášky, tehdy jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13º C ve dvou dnech 
po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad uvedenou hodnotu v následujícím dni. 
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V průběhu letní odstávky zkontrolovala ČEZ Teplárenská na východě Čech všechny parovody, horkovody, výměníky a další zařízení, která 
nebylo možno za běžného provozu odstavit. Většina prací spojená s přípravou na novou topnou sezónu byla podle Jaroslava Valenty, 
vedoucího oddělení Poříčí ČEZ Teplárenská, realizována ve druhém červencovém týdnu během celozávodní odstávky horkovodů 
a parovodů. Např. na horkovodu v Trutnově byly vyměněny sekční uzávěry na parkovišti u staré polikliniky, před kolektorem na sídlišti 
Družba a před ZPA (KD, 22.09.2016).  
 
Tento den byl na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov ve znamení příjezdů hostů, jimiž byli tři učitelé 
a šestnáct žáků z německé školy Söhre Schule z partnerského města Lohfeldenu. Tím byl zahájen výměnný pobyt mezi těmito školami.  
 
Kromě oboustranného poznávání života díky ubytování v hostitelských rodinách měli všichni možnost porovnat výuku a obě školy. 
Program německé skupiny zde zahrnoval především poznání našeho regionu a výlet do Prahy, kterého se zúčastnili i čeští studenti. Pobyt 
v Trutnově byl naplánován do 28.09. 
 
S novým školním rokem se vrátilo do kina Vesmír i tradiční pásmo pohádek pro nejmenší. Tentokrát mělo název Pohádková škola, pod 
nímž se skrývaly pohádky Krakonoš a škola, O chlapečkovi, který se stal kredencí, Pan Tau jde do školy, O Matyldě s náhradní hlavou 
a O parádivé Sally.  
 
Za přítomnosti četných návštěvníků byla v Galerii Mates slavnostně otevřena výstava fotografií trutnovského fotografa a člena KDÚ 
Miroslava Roubínka nazvaná Střípky. Úvodní slovo pronesl Ctibor Košťál. Přítomno bylo 12 členů KDÚ. Ze známých tváří lze vzpomenout 
Zdeňka Fibíra, Šimona Galla či Vladimíra Groha. Z dalších trutnovských osobností sem zavítal malíř Miloš Trýzna či známá autorka 
paličkovaných obrazů a členka Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov Eva Weberová.  
 
S představením Airground vystoupil v UFFU novocirkusový soubor Cirk La Putyka. 
 
 
22. září 
 
Žáci 2. ročníku OA Trutnov se zúčastnili veletrhu FOR ARCH, který se konal v Praze. 
 
Na Pivovarském náměstí v Hradci Králové proběhlo předávání Ceny Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách. Tato cena je 
udělována za mimořádný počin nebo za dlouhodobou systematickou práci k rozvoji, kvalitě a dostupnosti sociálních služeb 
v Královéhradeckém kraji.  
 
Oblastní charita Trutnov byla nominována Královéhradeckým krajem v kategorii „Poskytovatel sociální služby“ a získala v této kategorii 
cenu pro „Terénní služby sociální péče, osobní asistenci a pečovatelskou službu“.  
 
V rámci Týdne nízkoprahových klubů proběhl v trutnovském klubu Shelter RIAPS v Procházkově ulici bazárek oblečení určený pro širokou 
veřejnost. Za symbolickou cenu 5,00 Kč zde bylo možno koupit 1 kus jakéhokoliv oblečení (RL, srpen 2016).  
 
MPT slavnostně prezentovalo novou publikaci nazvanou Hraničáři z Krkonoš 2. Publikace vyšla jako Katalog z výstavy pořádané v Muzeu 
Podkrkonoší v Trutnově od 03.06. do 25.09. 2016. Hostem byl také 79letý, v Brně žijící JUDr. Jindřich Skácel, syn plk. Jindřicha Skácela, 
velitele Hraničářského praporu 2 v letech 1928-1933. Také při slavnosti vystoupil a na svého otce zavzpomínal. Přítomno bylo 
58 návštěvníků. 
 
 
23. září  
 
Na Krakonošově náměstí proběhl Den Charity. Den Charity je celostátní propagační akce konaná při příležitosti svátku sv. Vincence 
z Pauly, patrona charitativních zařízení, jehož svátek se v církevních kalendářích připomíná 27.09. Není spojena s finanční sbírkou, jejím 
cílem je především snaha informovat širokou veřejnost o nabídce služeb poskytovaných Oblastní charitou Trutnov. Kdo přijal pozvání na 
kávu, čaj a charitní perníček, mohl si vyzkoušet zdravotní pomůcky z půjčovny a dostal odpověď na dotaz týkající se poskytovaných služeb. 
Děti si pohrály malováním na kamínky, které byly následně věnovány seniorům a lidem s hendikepem (RL, srpen 2016).  
 
Do věžičky barokní pohřební kaple na Babí byl během září zavěšen nový zvon zasvěcený její patronce sv. Tekle. Kromě reliéfu sv. Tekly 
s hadem a křížem jej zdobí dva nápisy. Německý nápis Friede sei stets mein Geläute euch zur Ehren und zur Freude promlouvá 
k zemřelým, které hlas zvonu bude doprovázet na jejich cestě na věčnost. Přeložený do češtiny zní: „Nechť můj hlas míru trvale Vás provází 
ke slávě a radosti.“ Český nápis „Pořízeno městem Trutnov v roce 2015 pro kapli sv. Tekly na Babí za starosty Mgr. Ivana Adamce“ 
připomíná dobu svého vzniku a čí zásluhou byl pořízen. 
 
Právě tento den se stal velkou slavností pro obec Babí. Vysvěcena byla znovu její kaple sv. Tekly a posvěcen nový zvon zasvěcený její 
patronce. Radostné povinnosti se ujal administrátor Římskokatolické farnosti sv. Václava Trutnov 2-Horní Staré Město 
P. ThMgr. Theodor Mateusz Pajak, MSF, společně s P. Janem Rybářem, SJ, a trvalým jáhnem Mgr. Ing. Antonínem Fajstavrem. S krátkým 
slavnostním projevem vystoupil starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec a pak následovala mše svatá, při níž proběhlo vysvěcení kaple 
a posvěcení zvonu. Při této příležitosti se také rozezněly nedávno rekonstruované varhany z roku 1919.   
 
Jedna z nejhezčích a nejslavnostnějších chvil nastala, když kaplí zněla knězova slova o posvěcení zvonu doprovázená jeho hlasem. Bylo to 
poprvé, kdy se nový zvon rozezněl a jeho hlas tentokrát vyvolal pouze dojetí a radost. Kaple byla plná hostů. Kromě starosty Mgr. Ivana 
Adamce, místostarostky Ing. Hany Horynové či tiskové mluvčí města Mgr. Michaely Dědkové, která program uváděla, tu byli také 
Vlastimil Grof a Ing. Günter Fiedler z Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov, profesor Vladimír Wolf, kronikářka města Mgr. Alena Křivská 
a také místní obyvatelé Babí.  
 
Vzácným hostem byla patronka zdejších německých rodáků Edith Haselbach, dcera řídícího učitele na Babí, která společně s ním bydlela 
v místní škole, a necelá desítka potomků zdejších německých rodáků.  
 
Galerie Draka Trutnov otevřela novou výstavu nazvanou David Silvar - Kresbičky bez názvu.  
 
Na faře Římskokatolické farnosti arciděkanství Trutnov se uskutečnilo setkání biřmovanců, kteří dostali upomínku na biřmování a malý 
dárek.  
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24. září  
 
Dva ze čtyř nahlášených útoků, které v posledních dnech vyšetřovala policie, se nestaly. Muž, který nahlásil sobotní napadení nožem 
v Křižíkově ulici, si bodné poranění břicha způsobil sám. Také devatenáctiletý mladík, který nahlásil napadení v Tiché ulici, si útok 
vymyslel. Policie však intenzivně pracuje na objasnění dalších dvou útoků nožem, k nimž mělo dojít o uplynulém víkendu. Více KD, 
24.09.2016.  
 
Policie zadržela pachatele, který rozbil výlohu zlatnictví v Kostelní ulici a odcizil vystavené šperky. Trutnovští kriminalisté zahájili trestní 
řízení proti třiadvacetiletému muži, který je obviněn ve třech případech ze spáchání přečinu krádeže, poškozování cizí věci a porušování 
domovní svobody. Podle policejní mluvčí Šárky Pižlové je obviněný podezřelý nejen z vloupání do výlohy zmíněného zlatnictví. K tomuto 
činu se přiznal s tím, že potřeboval peníze. Dalšího trestného činu se dopustil hned druhý den, kdy v jedné zahrádkářské osadě na Zelené 
Louce v Trutnově násilím vnikl do chaty, ve které se najedl a přespal. Zřejmě ještě před spánkem ze sousední zahrady z pergoly odcizil 
peněženku s finanční hotovostí a doklady. Pachatel byl již v minulosti odsouzen za přečin krádeže a v současné době mu hrozí až pětiletý 
trest vězení (KD, 24.09.2016). 
 
Na MŠ, ZŠ a Praktické škole Trutnov-Horní Staré Město proběhla podzimní hipoterapie pro žáky speciálních tříd. 
 
Tento den, jen pár dnů od svátku sv. Michaela, archanděla (29.09.), byl posledním, kdy mohli návštěvníci města i obyvatelé Trutnova 
spatřit z okna Staré radnice visícího draka. V 16:00 byl sňat a putoval na své staré známé místo, kde bude čekat až do jara, kdy se na 
radnici zase s velkou slávou vrátí. Se slávou, s jakou na radnici připutoval, také tento den odešel.  
 
O to se opět postaral spolek Trutnov - město draka ve spolupráci s městem Trutnovem. Každý, kdo si to přál, si mohl s drakem pořídit 
památné foto. Po tom, co se ocitl zase na pevné zemi, zůstal na náměstí a stal se předmětem zájmu dětí i dospělých. Nyní byl na dosah 
ruky, bylo možno se jej dotknout, posadit se k němu, vyzkoušet ostrost jeho zubů apod. Kdo by si nechal ujít takovou příležitost. Však se 
zase příští rok vrátí.   
 
Kdo nechtěl být přítomen zábavě spojené se snímáním draka, mohl zajít do kina na čtvrté pokračování úspěšné animované komedie 
o upovídaném jelenovi Elliotovi a rozmazleném medvědovi Boogim nazvanou Lovecká sezóna: Strašpytel.  
 
Se svým pořadem nazvaným Michal je kvítko vystoupil v kině ZŠ Mládežnická oblíbený herec a mim Michal Nesvadba. Michal Nesvadba je 
synem dosud žijícího známého malíře, ilustrátora a herce Miloše Nesvadby, s nímž se každé Vánoce díky jeho roli nesmělého odmítnutého 
prince potkáváme v pohádce Pyšná princezna.  
 
Byla otevřena 1. večerní tančírna. Další možnost návštěvy bude každou sobotu v sudém týdnu od 18:00 do 20:00 v tělocvičně Střední 
zdravotnické školy Trutnov, Procházkova 303. Tančit se zde budou standardní i latinsko-americké tance. Vstupné činí 50,00 Kč.  
 
V bikeparku Vlčka, nacházejícím se v trutnovském lesoparku, se konal Vlčka Trails. 
 
Dvou turnajů se zúčastnili trutnovští judisté. Mladší a starší žáci sbírali medaile na turnaji v Pardubicích. David Šopinec a Michal 
Imerlišvili vybojovali zlato, Radek Gottwald a Vojtěch Vach stříbro a Šimon Brezáni bronz. V Praze na XII. mezinárodním mistrovství 
České republiky veteránů, jehož se zúčastnilo 151 závodníků z 10 států, reprezentovali trutnovskou Lokomotivu Jaroslav Linhart, Rudolf 
Bradler, Vladimír Žižka a Richard Kulda. Rudolf Bradler získal první místo a stal se mistrem republiky v kategorii M2 ve váze do 81 kg, 
Jaroslav Linhart v kategorii M6 ve váze do 81 kg vydobyl stříbro. Ostatním se nedařilo.  
 
 
24.-25. září 
 
Softballové družstvo kadetek hraje extraligu. V těchto dnech proběhlo finále, v němž skončilo na 2. místě. 
 
 
25. září  
 
UFFO nabídlo autorskou divadelní inscenaci Všechno jsem viděla, jehož tématem jsou ženy v umění.  
 
 
26. září  
 
Policie dopadla a obvinila neznámého cyklistu, který pobodal mladou ženu. Dopadený 38letý muž se přiznal, že chtěl ženu oloupit. Svým 
činem jí způsobil těžkou újmu na zdraví, za což mu hrozí trest odnětí svobody na 5 až 12 let. Ostatní tři útoky byly smyšlené (KD, 
26.09.2016). 
 
 
26.-27. září  
 
Na Krakonošově náměstí bylo možno navštívit putovní výstavu Ligy proti rakovině nazvanou Každý svého zdraví strůjcem. Prevence 
rakoviny vesele i vážně. Informace o prevenci rakoviny doprovodily vtipné ilustrace Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívy a Miroslava Bartáka 
a fotografie Františka Dostála. Vstup i nabízená vyšetření základních zdravotních parametrů - hladiny cholesterolu, výše krevního tlaku, 
BMI aj. - byla zdarma. Návštěvníci si mohli nechat odborným lékařem, dermatologem, zkontrolovat i znaménka a pihy. Část výstavy byla 
určena dětem, které ještě neumějí číst.  
 
Krkonošský deník přinesl krátký rozhovor s ředitelem ZŠ Trutnov, Komenského 399, Mgr. Petrem Horčičkou. Tématem rozhovoru bylo, 
jakým způsobem vytváří škola pozitivní vztah žáků k technice a přírodním vědám.  
 
Svoji činnost zahájily kroužky a kurzy Klubu zájmové činnosti „ELDORÁDO“ při ZŠ Trutnov, Mládežnická 536, které nabídl pro školní rok 
2016-2017. Nabídku zájmových kroužků přinesly Radniční listy (RL, srpen 2016).  
 
UFFO nabídlo divadelní představení mimo předplatné nazvané Bláznivý Petříček. Zájem byl velký. Vyprodáno bylo již na konci srpna. 
Důvodem bylo možná herecké obsazení, Taťána Wilhelmová a Vojtěch Dyk (RL, srpen 2016). 
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27. září  
 
Ke zvýšení bezpečnosti chodců v Trutnově přispěje vybudování tří ochranných přechodových ostrůvků. S jejich budováním začnou stavaři 
již v nejbližších dnech v ulici Pražská v bezprostřední blízkosti parkoviště U Studny a na dvou místech v ulici Náchodská, u Benziny 
a u firmy Ekvita. Město zde proinvestuje 900 tisíc korun (KD, 27.09.2016).  
 
Přednášku ředitele Střediska volného času, Trutnov, Josefa Khola o činnosti této organizace vyslechlo 30 členů trutnovského Svazu tělesně 
postižených, kteří se pravidelně scházejí v učňovské restauraci Junior. Více RL, říjen 2016. 
 
Mažoretky Nemesis působící při ZŠ v Domcích, Trutnov, mají důvod k radosti. Z mistrovství světa v Chorvatsku si přivezly dvě zlaté a dvě 
stříbrné medaile. Více KD, 27.09.2016. 
 
 
28. září  
 
V rámci výměnného pobytu odjeli domů žáci a učitelé německé školy Söhre Schule a s nimi do partnerského města Lohfeldenu odcestovali 
na výměnný pobyt studenti Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov. Čekal je zde sedmidenní pobyt 
vyplněný mnoha zajímavými akcemi. Návštěva termálních lázní, domova důchodců, kliniky v Kasselu nebo ve Frankfurtu nad Mohanem.  
 
Ve svém úvodním zápase nové ligové sezóny hráčky Lokomotivy Trutnov prohrály 51:92. Jejich soupeřkami byly české mistryně z USK 
Praha (Trutn., 28.09.2016). 
 
 
29. září  
 
Pedagogové a studenti Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101, uskutečnili 2. ročník výstupu na Sněžku. 
 
Kino Vesmír nabídlo mexicko-francouzské pozorovatelské drama pro náročnější diváky nazvané Chronic. Poslední film mladého 
mexického režiséra Michaela Franca, za který získal na FF v Cannes cenu za nejlepší scénář.  
 
 
30. září  
 
Městská policie Trutnov ukončila spolupráci s městem Hostinné. Důvodem byl vznik samostatné na pořádek dohlížející hlídky v počtu 
dvou strážníků (o. s. Radka Svobody).  
 
 
30. září-1. říjen  
 
Pod názvem Indiánskou stezkou proběhlo v oddělení pro děti Městské knihovny Trutnov dětmi velmi oblíbené podzimní nocování.  
 
 
Co jiného ještě přinesl měsíc září 
 
Firma ABB, s.r.o., uspořádala v lokalitě Dolní Morava akci s názvem Seminář Energetika v průmyslu. Na akci se aktivně podílely divize PG, 
EPMV, DM, Servis. Zúčastnilo se jí více než 60 osob. 
 
Dlouholetou tradicí na Gymnáziu Trutnov se stalo odměňování studentů za jejich výborné výsledky ve znalostních a sportovních soutěžích, 
jichž dosáhli v předchozím školním roce. Také letos pro ně bylo ve školní jídelně připraveno malé pohoštění. Zde je přivítal ředitel školy 
Mgr. Petr Skokan, poděkoval jim za vynikající reprezentaci školy a předal jim drobné dárky zakoupené z Nadačního fondu Gymnázia 
Trutnov.   
 
Pozváni a odměněni byli ti, kteří ve školním roce 2015/2016 dosáhli ve znalostních olympiádách alespoň 3. místa v okresním nebo 
krajském kole a ve sportovních soutěžích AŠSK družstev pak zvítězili alespoň v okresním kole (nižší gymnázium) nebo v krajském kole 
(vyšší gymnázium). Pozváni byli také nejlepší studenti jednotlivých tříd.  
 
Ve znalostních soutěžích bylo odměněno 42 studentů a 43 ocenění bylo předáno za sportovní úspěchy. Úspěchů dosáhli studenti nejen 
v okresních či krajských kolech soutěží, ale také v kolech republikových.  
 
Nejvýrazněji se prosadili Jan Rus ze 4. X, Lukáš Červený z 6. Y a nově i Lukáš Jiřička také z 6. Y. Více RL, říjen 2016.  
 
Se začínajícím školním rokem 2016/2017 pokračovalo také další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zájemci si mohli vybrat různě 
zaměřené semináře, např. Pracovní setkání učitelů výtvarné výchovy, Pohled na subkultury a životní styl mládeže, nebo se přihlásit ke 
studiu pedagogiky, jež je potřebné k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost 
v zájmovém vzdělávání na školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. 
 
Do 16 prvních tříd trutnovských základních škol nastoupilo ve školním roce 2016/2017 celkem 328 žáků, z toho bylo 168 dívek. Na ZŠ kpt. 
Jaroše jsou tři první třídy s celkovým počtem 60 žáků, na ZŠ Komenského jsou taktéž tři první třídy, které navštěvuje 70 žáků. Na ZŠ 
R. Frimla jsou první třídy dvě s celkovým počtem 50 žáků, ZŠ V Domcích má tři první třídy s celkovým počtem 57 žáků. Po dvou prvních 
třídách mají ZŠ Mládežnická a ZŠ Náchodská. ZŠ Mládežnická navštěvuje 51 prvňáků a do ZŠ Náchodská jich chodí 33. Jednu první třídu 
otevřela ZŠ Voletiny, kam dochází 7 žáků.  
 
Také MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Horská (Srdíčko), si v rámci dalšího zkvalitňování vzdělávání a péče o děti i jejich rodiny 
připravila řadu novinek. Mateřská škola má celkem šest tříd. Jednu třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka, kde s dětmi pracují 
proškolení pedagogové metodou Wattsenglish s akreditací MŠMT a docházející lektor. Děti si tak přirozenou formou a pomocí materiálů 
Wow! osvojují v rámci všech činností i aktivit další světový jazyk. Více RL, říjen 2016.  
 
Výuka angličtiny Magic English s lektorkou Petrou Richtrovou začala od září také ve třídě Cipísků v MŠ Trutnov, odloučené pracoviště 
Úpská.  
 
S novými informacemi přišla také Oblastní charita Trutnov, zaměřená na širokou škálu potřebných. Náplní její práce je pomáhat 
nemocným, zdravotně postiženým, lidem s hendikepem, seniorům, ale také dětem v pěstounské péči a rodinám v těžké životní situaci. 
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Projekt podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the 
enlarged European Union je cíleně zaměřen na zdravotní péči poskytovanou pacientům v terminálním stadiu života. Tito pacienti, jichž je 
v současné době mnoho, vyžadují vysoce kvalifikovanou a odbornou zdravotní péči, poskytovanou s vysokým nasazením a mimořádně 
lidským přístupem, a to jak k pacientovi samotnému, tak k celé jeho pečující rodině. Domácí hospicová péče je podle vrchní sestry Bc. Dity 
Kujovské poskytována Oblastní charitou Trutnov nejen v Trutnově, ale i v okolních obcích a na základě smluvního vztahu se zdravotními 
pojišťovnami je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Protože tato služba je poskytována 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, 
vyžaduje pohotovostní služby sester a jejich vysokou flexibilitu a připravenost poskytnout odbornou péči v kteroukoliv denní i noční dobu. 
K usnadnění této náročné práce by měla přispět modernizace vybavení střediska domácí hospicové péče Oblastní charity Trutnov. 
 
Sestry tak již v tomto roce disponují moderním vybavením získaným právě z projektu švýcarsko-české spolupráce. Každá ze sester má 
k dispozici nový mobilní telefon, automobil s navigací a handsfree, notebook s přístupem na terminálový server a programem 
umožňujícím bezpečně vést kompletní zdravotnickou dokumentaci k jednotlivým pacientům. 
 
Dalším krokem ke zkvalitnění služby domácí hospicové péče by měla být v návaznosti na nákup elektroniky i modernizace půjčovny 
zdravotních a kompenzačních pomůcek, k níž došlo v létě tohoto roku (RL, září 2016). 
 
V září nezahálel ani Klub vozíčkářů Trutnov. Jeho členové společně oslavili padesátiny ředitele klubu Jana Ročka a vyrazili také na nákupy 
do tržnice v polském městě Kudowa Zdrój.  
 
Pokud rádi cestujete autobusem, bude vás možná zajímat, že na autobusy značek Iveco a Mercedes dodává své komponenty firma KASPER 
KOVO, s.r.o., Žitná 476, Trutnov. Jsou to sklopná sedadla, držák rezervního kola, systém pro manipulaci a instalaci baterií, komponenty 
podvozku a přídavná palivová nádrž. 
  
Kulturně-společenský magazín Trutnovinky, tentokrát zaměřený na trutnovské zdravotnictví, přinesl spoustu zajímavých rozhovorů 
a zpráv. Na anketní otázku Kolik ročně utratíte za léky? odpověděli historik Vladimír Wolf, předseda Klubu seniorů Trutnov Miroslav 
Šafařík nebo paralympionička Šárka Musilová.  
 
Rozhovor poskytl např. ředitel Oblastní nemocnice Trutnov Roman Koudele, zubní lékař Petr Zapadlo nebo Vladimír Farský, všeobecný 
ošetřovatel (zdravotní bratr) pracující v trutnovské nemocnici.  
 
Další ze zpráv se týkala babyboxu. Už 5 let je v provozu v Sanatoriu Trutnov v Novodvorské ulici. Podle slov vedoucí sanatoria a vrchní 
sestry Yvety Jančovičové, která o něm krátce pohovořila, jej zatím nikdo nevyužil.  
 
Překvapením byl i krátký příspěvek v rubrice Z muzejních sbírek, kde PhDr. Ondřej Vašata představil unikátní fotografii dokládající, že 
v trutnovské nemocnici bývala kaple zasvěcená Panně Marii.  
 
Za měsíc září navštívilo kino Vesmír 1 556 diváků na 36 představeních. Tržba činila 169.950,00 Kč. Nejnavštěvovanějším titulem se stala 
2 představení Dítě Bridget Jonesové, které navštívilo 421 návštěvníků. Druhým nejnavštěvovanějším titulem bylo školní představení Tohle 
je náš svět.  
 
Z další nabídky byla ještě větší návštěvnost u těchto filmů: Buchty a klobásy (94 diváků), Sirotčinec slečny Peregrinové (2D) (91 diváků), 
2 představení filmu Heidi, děvčátko z hor (80 diváků), 2 představení titulu Lovecká sezóna: Strašpytel (80 diváků) a Prázdniny v Provence 
(70 diváků). Za 3. čtvrtletí činila tržba ze vstupného 493.310,00 Kč.  
 
ReBels team Trutnov pořádal nábory dětí ve věku 3-25 let. Uskutečnily se v tělocvičně ZŠ Mládežnická 12.09., 19.09. a 26.09. Pokračovat 
budou i v dalších měsících až do konce letošního roku (RL, srpen 2016).  
 
Tento rok oslaví ReBels team 15. výročí svého založení a jako každý rok otvírá brány do svého oddílu v sekcích Zumba-Aerobik, 
Akrobatický rokenrol, Hip Hop-Street Dance, Cheerleading, dívčí formace, taneční páry. V současné době má oddíl více než stovku 
aktivních tanečníků nejrůznějších tanečních stylů. 
 
Nejmladšími členy oddílu jsou děti ve věku 4 roky, nejstarší tanečnici je v této době 23 let. ReBels team získal od svého vzniku v roce 2001 
několik titulů mistrů ČR, vrcholem jsou tituly nejvyšší z roku 2016, trojnásobný evropský titul v pražské Lucerně. Více RL, září 2016.  
 
V poslední zářijové dekádě se ve Dvoře Králové uskutečnily dva atletické závody pro družstva středních škol, které z pověření Asociace 
školních sportovních klubů uspořádal královédvorský oddíl atletiky ve spolupráci se SŠIS Dvůr Králové nad Labem. Znamenitých úspěchů 
zde dosáhly trutnovské školy. Gymnázium Trutnov zvítězilo v okresním kole v kategorii juniorek. Získalo 8 725 bodů. V kategorii juniorů 
pak Gymnázium Trutnov s počtem 7 908 bodů vybojovalo místo třetí.  
 
O první místo však Trutnov nepřišel ani v této kategorii, neboť patřilo SPŠ Trutnov, která nasbírala 8 162 bodů. Největší posilou za SPŠ 
Trutnov byl Jan Jankovič, který svými výkony v běhu na 100 metrů, sprintu na 400 metrů a ve štafetě nasbíral pro družstvo nejvíce bodů. 
 
Juniorky trutnovského gymnázia zazářily v krajském kole, kam z okresních kol postoupilo sedm družstev v každé kategorii. Zvítězily 
a s počtem 9 272 bodů postoupily do republikového finále SAP CORNY v Břeclavi. Podrobné informace o účastnících závodů a jejich 
výkonech naleznete v KD, 08.10.2016.  
 
Dvěma úspěšnými reprezentanty se může pochlubit Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov. Jsou jimi Lada Pejchalová a Matěj 
Červený. Výškařka Lada Pejchalová vybojovala na MČR dospělých v Táboře osobním rekordem 186 cm stříbro a další stříbro přidala 
na MČR juniorů v Třinci výkonem 181 cm. Čtvrtkař Matěj Červený na stejných závodech v Třinci získal bronz. Svými výkony si oba zajistili 
účast v juniorské reprezentaci na mezistátním pětiutkání v Maďarsku, kde se jim také dařilo. Více RL, září 2016.  
 
 
Matriční události 
 
V měsíci září přišlo v trutnovské porodnici na svět 56 dětí, 31 chlapců a 25 děvčátek. Z toho je 8 chlapců a 6 děvčátek novými občánky 
města Trutnova. 
 
V tomto měsíci bylo před Městským úřadem Trutnov uzavřeno 26 manželství, z toho jedno bylo uzavřeno ve Starých Bukách.  
 
V září zemřelo v Trutnově celkem 32 občanů, 11 mužů a 21 žen. Jedno úmrtí bylo zapsáno do matriční knihy pro obec Radvanice a jedno 
do matriční knihy pro obec Chvaleč. Celkem zemřelo 17 trutnovských občanů, 5 mužů a 12 žen. 
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Při příležitosti významných životních jubileí členky komise pro občanské záležitosti navštívily s kytičkou, gratulací a malým dárkem 
24 trutnovských občanů. 
 
 
Nezaměstnanost v září 
 
Podle statistického přehledu za měsíc září 2016 vydaného Úřadem práce Trutnov bylo na okrese Trutnov k 30.09. evidováno 
3 418 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, z toho 3 288 dosažitelných. Z toho bylo 1 865 žen, z nich dosažitelných bylo 1 804. 
Absolventů a mladistvých bylo celkem 221, dosažitelných bylo 221. Z toho bylo 182 absolventů, z nichž bylo 39 do 18 let. Osob se 
zdravotním postižením bylo celkem 570. Podíl nezaměstnaných činil 4,2 %. 
 
 
 
ŘÍJEN 
 
1. říjen 
 
Letiště Trutnov-Volanov se stalo místem akce Trutnov běží pro Rebeku a Hynka. Charitativní běh pomohl získat peníze, které rodina 
potřebuje na nákup zdravotních pomůcek a speciálního ošacení. Tříletá holčička trpí vzácnou nemocí motýlích křídel (Letáček Trutnov 
běží pro Rebeku a Hynka, KD, 03.10.2016). 
 
Trutnovský malíř Jiří Grus získal cenu Muriel za nejlepší původní kresbu v knize Drak nikdy nespí. Tato cena mu byla udělena na 
mezinárodním komiksovém festivalu Koma v Brně.  
 
Své představení s názvem Backbone nacvičoval v UFFU a v Národním domě australský novocirkusový soubor Gravity & Other Myths. 
V Trutnově s ním vystoupí na příštím ročníku festivalu Cirk-UFF (MFD, 01.10.2016). 
 
První říjnovou sobotu se v trutnovském lesoparku uskutečnil 31. ročník Memoriálu Květy Lelkové - veřejný závod v přespolním běhu 
a přebor Královéhradeckého kraje, na němž změřilo své síly téměř 300 závodníků. Z trutnovských se vyznamenali závodníci z oddílu Olfin 
Car Ski team, kteří zcela ovládli tři kategorie (starší žáci, starší dorostenci a ženy a juniorky) a získali 24 medailí. Šest zlatých, 
osm stříbrných a deset bronzových.  
 
Vítězství dle jednotlivých kategorií vybojovali tito běžci: mladší žákyně - Eliška Bímanová (Olfin Car Ski team Trutnov), starší žákyně - 
Jana Leblochová (Olfin Car Ski team Trutnov), starší žáci - Vojtěch Fišer (Olfin Car Ski team Trutnov), starší dorostenci - Jan Lebloch 
(Olfin Car Ski team Trutnov), ženy a juniorky - Marie Havlová (Olfin Car Ski team Trutnov), muži a junioři - Jan Hruška (Kasper Swix 
team), masters - Lukáš Havel (Hladoví vlci Trutnov). Akce se uskutečnila s podporou města Trutnova. K jejímu zdárnému průběhu 
přispěly Lesy a parky Trutnov a generální partner oddílu společnost Olfin Car (RL, říjen 2016). 
 
 
1.-2. říjen 
 
Proběhl 32. ročník závodu Velká cena města Trutnova v plavání, 17. ročník soutěže pro postižené děti a 3. ročník „Memoriálu Pavla 
Sobotky“, jehož se zúčastnila také MŠ, ZŠ a Praktická škola Trutnov-Horní Staré Město. Její žák Stanislav Mach zde vybojoval 1. místo.  
 
Softballové družstvo žákyň hraje extraligu. V těchto dnech proběhlo finále, v němž skončilo na 4. místě. 
 
 
1.-8. říjen 
 
Malý park před ZŠ Komenského se připojil k desítkám dalších parků, které budou hostit Výstavu na stromech s podtitulem Poznej své 
boty. Na fotografiích GMB Akashe bylo možné se dozvědět, co vše se skrývá za zpracováním kůže pro náš trh a výrobou bot. Snímky 
vznikly pro českou nevládní organizaci Na Zemi, která výstavy koordinovala. Akce se uskutečnila během Týdne důstojné práce. Více o této 
výstavě, která byla v Trutnově již podruhé, RL, září 2016.  
 
 
2. říjen 
 
Tento den se zapsal jako Den architektury. Na zájemce v Trutnově čekalo letos poznávání industriálního Trutnova. S historikem PhDr. 
Ondřejem Vašatou a architektem Janem Veisserem se od 14:00 mohli vydat na procházku po mnohdy opomíjených stavbách. Začala 
prohlídkou areálu bývalého Texlenu naproti Autostylu. Zde byla účastníkům připomenuta historie tohoto průmyslového areálu, 
upozorněni byli na torzo papírny ze 16. století a fragmenty z doby továrníka Haase. Nahlédnout bylo možné i do malé vodní elektrárny. 
Následně společně přešli do Šestidomí. Prošli dělnickou kolonií v ulici V Domcích, kde byli upozorněni na prvorepublikové obytné domy, 
a zjistili, co zbylo z bývalé Faltisovy továrny.  
 
UFFO - SCT a RC Modeláři Trutnov uspořádali tzv. Drakiádu, soutěž v létání draků. Místem bylo letiště ve Volanově. Je to každoročně se 
konající oblíbená společenská akce, která přitáhne mnoho lidí. Ani letos tomu nebylo jinak. Dobrý let téměř 70 modelů draků umožňovalo 
větrné počasí (MFD, 04.10.2016). 
 
S představením Kdo se bojí Virginie Woolfové se v UFFU představilo pražské Divadlo Rokoko.  
 
 
3. říjen 
 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov uspořádal první ze svých tří tříhodinových přednášek pro širokou veřejnost zaměřenou 
na základy poskytování první pomoci s praktickým nácvikem v daných tématech. Náplní prvého setkání byly život ohrožující stavy 
(masivní krvácení, bezvědomí, resuscitace, dýchací obtíže).  
 
Klub zdraví Trutnov pozval všechny příznivce zdravého životního stylu na setkání u tématu Bezlepkové potraviny — ukázka vaření. 
Součástí byla také ochutnávka uvařeného jídla a možnost masáže šíje. 
 
V UFFU se konalo představení Divadla Tramtárie pro žáky 8.-9. tříd nazvané Stařec a moře. 
 
Kino Vesmír připravilo pro návštěvníky novou výstavu fotografií nazvanou Ratibořický mapový okruh. 
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Turistické informační centrum Trutnov nabízí návštěvníkům komentovanou prohlídku arciděkanského chrámu Narození Panny Marie 
v Trutnově v době, kdy je uzavřen. Návštěvu je třeba předem objednat na tel. čísle 499 818 245. Vstupné je 15,00 Kč na osobu (MFD, 
03.10.2016).  
 
 
4. říjen 
 
Na dvě akce pozvala své čtenáře a příznivce městská knihovna. Ranní s názvem Povídálci patřila dětem a jejich rodičům na rodičovské 
dovolené, odpolední navštívili všichni, které zajímala beseda Vliv psychiky na lidské zdraví.  
 
 
5. říjen 
 
V městské knihovně proběhlo setkání nejstarších čtenářů, kteří se s pracovnicemi knihovny podělili o své vzpomínky z dob dávno 
minulých. Zájem byl velký, sešlo s téměř třicet lidí. Přítomen byl také bývalý kronikář města prof. Antonín Just a nynější kronikářka 
Mgr. Alena Křivská.  
 
Slavnostní vernisáží za účasti autora otevřela Galerie Domu tisku Trutnov výstavu malovaného humoru Pavla Matušky nazvanou 
Usmívání. K výstavě byl vydán celobarevný katalog s ukázkami autorovy tvorby. Jde o obrazy, k jejichž vzniku malíře inspirovalo staré 
výtvarné umění, hudební díla, pověsti, biblické příběhy aj. Většina z nich vyvolává úsměv, ale z některých z nich doslova mrazí. To platí 
např. o obrazu nazvaném Třídárkový večer. Tři králové stojící u jesliček s Ježíškem nepřinášejí novorozeněti zlato, kadidlo a myrhu, ale 
nástroje jeho pozdějšího utrpení: kříž, trnovou korunu a kladivo s hřeby. 
 
 
6. říjen 
 
V letošním roce si připomínáme nedožité 80. narozeniny prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Město Trutnov chce po něm 
pojmenovat ulici. Stále však není jasné, o kterou půjde. 
 
Rozhodnout by se mohlo letos v prosinci. Názvoslovná komise se shodla na tom, že nynější ulice Revoluční podél řeky Úpy by mohla být 
nábřežím Václava Havla. S názorem komise je srozuměn i starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec, podle kterého jde o důstojný prostor. 
Podle předsedy komise, historika, archiváře a vysokoškolského učitele PhDr. Vladimíra Wolfa připadalo v úvahu i jiné místo, kde se konají 
festivaly, to ale komisi nepřišlo dostatečně vhodné. 
 
S tímto návrhem však dlouhodobě nesouhlasí Martin Věchet, pořadatel festivalu Trutnoff, který prosazuje, aby se po Václavu Havlovi 
jmenovala ulice Horská. Více Lidové noviny, 06.10.2016.  
 
Slavnostní vernisáží se 110 návštěvníky byla v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově otevřena výstava s názvem 70 let pod koši: Z historie 
basketbalu v Trutnově 1946-2016 uspořádaná ve spolupráci s BK LOKO Trutnov u příležitosti 70. výročí organizovaného basketbalu 
v Trutnově. 
 
Vystaveny zde byly dobové fotografie od 50. let 20. století až do roku 2016, dresy se jmény hráček, míče, diplomy, poháry, Sportovní ceny 
města Trutnova získané v letech 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, plakáty a další věci vztahující se k trutnovskému basketbalu. 
 
Slavnostní vernisáže se zúčastnilo mnoho hostů, např. místostarosta města Trutnova Mgr. Tomáš Hendrych, současný předseda 
basketbalového oddílu Ing. arch. Vladimír Smilnický či známý dlouholetý trenér Jan Jahelka.  
 
Malou raritou je barevná fotografie na pozvánce k výstavě, která zachytila nynějšího místostarostu města Trutnova Mgr. Tomáše 
Hendrycha (v horní řadě stojící muž ve světlém saku). 
 
 
7.-8. říjen  
 
Konaly se volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Volební místnosti pro jednotlivé okrsky byly otevřeny v pátek 07.10. od 14:00 
do 22:00 a v sobotu 08.10. od 8:00 do 14:00. 
 
 
7.-25. říjen 
 
Proběhl 36. ročník mezinárodního hudebního festivalu Trutnovský podzim. Festival uspořádalo UFFO - SCT pod záštitou města Trutnova 
za finanční podpory partnerů: Autostyl, a.s., Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o., TE Connectivity Trutnov, s.r.o., Vodovody a kanalizace 
Trutnov, a.s., a ZPA Smart Energy, a.s. Dramaturgem festivalu byl MgA. Libor Kasík a produkčním Vladimír Čížek (Katalog s programem 
36. mezinárodního festivalu Trutnovský podzim 2016 vydaný Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas, září 2016).  
 
 
7. říjen  
 
V UFFU proběhl první večer 36. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Trutnovský podzim 2016.  
Účinkující: Anda-Louise Bogza - soprán, Ladislava Vondráčková - klavír  
Program: V. Bellini, G. Verdi, G. Puccini, F. Chopin, G. Bizet, A. Catalani, F. Liszt, F. Cilea  
Patron koncertu: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 
 
 
8. říjen  
 
Klub českých turistů,  odbor Trutnov, pořádal 6. ročník turistického pochodu nazvaný Memoriál Miroslava Petiry.  
 
 
8.-16. říjen  
 
Proběhl sedmý výměnný pobyt studentů Gymnázia Trutnov se spřátelenou školou Litherland High School v Liverpoolu pořádaný učiteli 
anglického jazyka. Zúčastnili se jej studenti tercie, kvarty, kvinty, sexty i prvního ročníku.  
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9. říjen 
 
Obdiv návštěvníků Trutnova patří Krakonošovu náměstí a jeho podloubí, které jej lemuje ze všech čtyř stran. Právě podloubí je podle 
starosty města Mgr. Ivana Adamce unikátní a vzhledem k tomu, že jde v tomto případě o turistické centrum, je třeba, aby vypadalo hezky. 
Proto byly vyčleněny finanční prostředky na jeho renovaci, k níž postupně dochází.  
 
Radostné překvapení přináší odkrývání omítky na stropech a průčelích. V této době restaurátoři pracují na obnově podloubí na okraji 
Jihoslovanské ulice, kde před jejich zraky vystupuje původní malba a barevná výzdoba, již se snaží zachovat a uvést do původní podoby 
(Trutn., 09.10.2016).  
 
16. ročník tradiční Hubertovy jízdy byl podzimním rozloučením s jezdeckou sezónou. Na společnou vyjížďku, která je jakousi vzpomínkou 
a oživením staré tradice v pořádání jízd sv. Huberta, patrona myslivců, se letos vydaly jen dvě desítky koní. Po slavnostním nástupu 
několikrát obkroužili louku, někteří se rozeskákali a pak všichni vyjeli lesem na Kryblici. Cestou na ně čekalo několik skokových 
překvapení. U lesa za zahrádkářskou kolonií pak také výborný gulášek.  
 
Polovinu trasy měla jízda za sebou a vracela se na Bojiště, kde program pokračoval dostihem Halali rozděleným do tří kategorií. Na 
plnokrevníky, teplokrevníky a poníky. Na závěr byla skákací soutěž, při níž se jezdci pokoušeli utrhnout liščí ocas a různé dobroty 
přivázané nad překážkou.  
 
Počasí se vydařilo, pršet začalo, až když jezdci sesedli z koní a přešli do restaurace Úsvit, kde se konal soud. „Souzeni“ zde byli za 
přestupky, jichž se během jízdy dopustili (Trutn., 09.10.2016).  
 
Odpoledne v UFFU patřilo dětem. Představení Hurvínkův popletený víkend Divadla Spejbla a Hurvínka bylo určeno dětem od 3 let.  
 
 
10. říjen 
 
V minulých dnech proběhla v Trutnově akce zaměřená na sběr injekčních stříkaček pohozených na veřejných prostranstvích. K akci se 
vedle dalších měst připojilo prostřednictvím městské policie také město Trutnov. Použit byl i detektor kovů, takže bylo možné nalézt i ty 
injekční stříkačky, které nejsou okem viditelné, ale mohou být potenciálně nebezpečné. Celkem jich bylo nalezeno 24 kusů.  
 
Tato problematika se úzce týká injekčních uživatelů návykových látek, nelegálních drog. Podle vedoucího Kontaktního centra a terénních 
služeb RIAPS Trutnov Mgr. Ondřeje Čalovky jde o malý počet, který svědčí o tom, že se daří spolupráce kontaktního centra s klienty, kteří 
jsou vedeni k tomu, aby použité injekční stříkačky nikde neodkládali. Jak dále uvedl, za devět měsíců tohoto roku bylo vyměněno či 
použito na aplikaci drogy více než 46 000 kusů injekčních stříkaček.  
 
Služby kontaktního centra nejsou podle něho veřejností vnímány vždy pozitivně. Stále se objevuje tvrzení, že centrum klienty v užívání 
drog podporuje. Výše uvedený výsledek však ukazuje, že centrum chrání veřejnost před dopady spojenými s užíváním drog a přispívají 
k minimalizaci rizik či poškození jejich uživatelů. Výměnou stříkaček se šetří společnosti náklady za léčbu žilních poškození, žloutenek, 
HIV atd. 
 
Zpráva je velmi zajímavá a podává pravdivý obraz o této problematice v Trutnově. Proto je přiložena k ukázkám písemných pramenů, na 
jejichž základě kronika vznikala.  
 
Dopoledne v UFFU patřilo našim nejmenším. S představením pro děti MŠ a žáky 1.-3. tříd ZŠ se představilo Divadlo Michaely 
Novozámské z Hradce Králové. 
 
 
11. říjen  
 
Studenti Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov měli možnost zúčastnit se přednášky a besedy s RNDr. Ji-
řím Grygarem. 
 
Druhým večerem pokračoval Trutnovský podzim. Na programu byla tentokrát Loutna česká, soubor 13 písňových skladeb Adama Václava 
Michny z Otradovic z roku 1653 s instrumentálními ritornely.  
Účinkující: soubor Ensemble Inégal s uměleckým vedoucím Adamem Viktorou, Gabriela Eibenová - soprán, Daniela Čermáková - alt, 
průvodní slovo Petr Daněk 
Patron koncertu: TE Connectivity Trutnov, s.r.o.  
 
 
12. říjen  
 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., oblastní organizace Trutnov, p. s., pořádal Den otevřených dveří. Zájemci o program, 
jehož součástí byla prezentace kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, kontrola a úprava funkčnosti sluchadel, 
zavítali do budovy bývalého okresního úřadu, Horská 5/1. S činností svazu seznámil návštěvníky Jaroslav Paur.  
 
Financování projektů, které mohou veřejnosti něco nabídnout, není jednoduché. To platí i o síti trailových tratí, která již třetím rokem 
vzniká v okolí Čížkových kamenů. Stavbu tratí mají na starosti členové spolku Trutnov Trails, kteří zde pracují dobrovolně. I přes dotační 
podporu města i kraje se stavba stále potýká s finančními problémy. Proto vstoupila do světa tzv. crowfoundingu, systému komunitního 
financování na portálu Hithit, v němž skládají příznivci finální částku po malých či větších obnosech za odměnu.  
 
Podle Jana Rejla ze spolku Trutnov Trails lidé nyní konkrétně přispívají na dostavbu Kozího trailu, který již nyní měří 3 km, ale do 
konečné podoby mu ještě zhruba 2 km chybějí. Dosud byla vybrána částka ve výši necelých 115 tisíc z finálních 125 tisíc korun. Přispělo 
185 lidí a do konce trvání projektu zbývá ještě 16 dní. Pokud by se uvedená finální částka do této doby nevybrala, spolek by peníze nedostal 
a lidem by se musely jejich příspěvky vrátit. Jan Rejl však doufá, že k tomu nedojde a tímto způsobem se podaří Kozí trail zafinancovat.   
 
Ti, kteří stavbu podpoří, mohou získat zajímavé odměny odstupňované podle výše vložených částek. Za tisícikorunový dar mohou třeba 
absolvovat jednodenní bike academy pod vedením certifikovaného instruktora Dušana Mihalečka. 
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Letošní dotace města činila 385 tisíc korun. Část z této sumy půjde na úhradu práce na úseku, který v květnu natrasoval Čechokanaďan 
Tomáš Procházka, stavitel nejslavnějších tratí v bike parku Whistleru. Zbytek bude použit na údržbu a dobudování tras v rámci letošního 
roku. Zájemci si mohou jízdu vyzkoušet na 16 km tratí. Více KD, 12.10.2016.  
 
Kino Vesmír potěšilo nejmenší diváky. V dopoledním představení nazvaném Splněná přání se skrývalo pásmo pohádek, v nichž na ně 
tentokrát čekali hrdinové nejmilovanější. Loupežník Rumcajs, skřítek Rákosníček, pan Tau, obyvatelé pařezové chaloupky Křemílek 
a Vochomůrka a Maxipes Fík.  
 
V UFFU se uskutečnil koncert nazvaný Robert Křesťan & Druhá tráva.  
 
 
13. říjen  
 
Práce kolem Jiráskova náměstí se pomalu chýlí ke konci. Stavaři začali v těchto dnech pokládat asfaltový koberec v Blanické ulici. Jde 
o poslední etapu prací trvajících od května, jejichž náplní byla rekonstrukce plynovodu, vodovodu a vozovky. Současné práce si vyžádají 
omezení dopravy v ulicích Národní, Blanická, Procházkova i na samotném Jiráskově náměstí. Do pátku 14. října bude podle Davida 
Jelínka z Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov během pokládky omezen provoz po nezbytně nutnou dobu k vychladnutí asfaltu.  
 
Rekonstrukce všech ulic kolem Jiráskova náměstí už skončily. Obyvatelé Jiráskova náměstí a přilehlých ulic si podle starosty města Mgr. 
Ivana Adamce mohou konečně oddychnout a budou se moci těšit z nové infrastruktury. Tisková mluvčí města Mgr. Michaela Dědková 
sdělila, že oprava inženýrských sítí a povrchu komunikace v Blanické ulici je téměř hotová. 
 
Na začátku září dokončila společnost RWE výměnu stávajícího plynovodu. Společnost VaK, a.s., následně ke konci září dokončila výměnu 
stávající kanalizace a vodovodu. Město se podle starosty Mgr. Ivana Adamce na rekonstrukci inženýrských sítí a komunikace podílelo 
opravou chodníků, které jsou již z 90 % hotové. 
 
Celková cena za opravu Blanické ulice je 2 miliony 700 tisíc korun. Společnost RWE se podílí částkou téměř 610 tisíc korun, VaK přispěje 
částkou necelých 465 tisíc a zbytek půjde z rozpočtu města (KD, 13.10.2016).  
 
Studenti 3. ročníku OA Trutnov podnikli výlet do Prahy. Účelem návštěvy hlavního města byla především prohlídka památek spjatých 
s českou historií. Přesněji projití Královské cesty, která proslula jako korunovační cesta českých králů. 
 
Představení v UFFU pro 4.-7. ročníky ZŠ nazvané Gulliverovy cesty obstaralo tentokrát Divadlo D 21.  
 
Výstava s názvem Památky a jejich osudy byla za přítomnosti 94 návštěvníků otevřena v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. Je výsledkem 
spolupráce MPT, členů královéhradeckého Fotoklubu Omega a Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. Prostřednictvím 
fotografií ukazuje mimo jiné i některé z ohrožených cenných stavebních památek okresu Trutnov: Hejnův statek v Havlovicích, torzo 
někdejší rezidence jezuitů ve Starém Rokytníku, zdejší kostel sv. Šimona a Judy, evangelický kostel v Bolkově, kostel Nejsvětější Trojice 
v Pilníkově, kostel sv. Martina v Javorníku, někdejší zámek-papírnu v Hostinném a pivovar v Rudníku. Celkem 8 objektů.  
 
Popisky k fotografiím Marcely Zuchové a Kamila Klembary vytvořila PhDr. Ludmila Žlábková. Záštitu nad výstavou převzal Ing. Jiří 
Balský, ředitel Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Josefově. Ten se nemohl z pracovních důvodů na vernisáž dostavit, 
proto jej zastoupil pracovník NPÚ z tohoto pracoviště PhDr. Viktor Blažek.  
 
Kostel sv. Šimona a Judy, kulturní památkou prohlášený v roce 1958, zapsaný pod rejstříkovým číslem 15726/6-3671, a torzo někdejší 
rezidence jezuitů ve Starém Rokytníku jsou v obci integrované k Trutnovu. Rám s šesti fotografiemi, které tuto zanedbanou a velmi 
poničenou církevní památku zachycují, dokládá, že jde o velmi významnou regionální památku.  
 
Pět fotografií pořízených v interiéru zachytilo velký, patrně z hlavního oltáře pocházející obraz představující patrony kostela, apoštoly 
sv. Šimona a Judu, jimž anděl z nebe přináší palmovou ratolest, znamení jejich mučednické smrti. V plastikách na podstavcích kromě 
andělů rozeznáváme podle typických atributů apoštoly sv. Petra a Pavla (Petrovým atributem jsou klíče, Pavla prozrazuje meč, jímž byl 
sťat). Menší sochu pak lze nazvat Nejsvětějším srdcem Ježíšovým. Skvostná bývala barevná okna a také výmalba samotného kostela. 
 
 
14. říjen 
 
Volby do královéhradeckého krajského zastupitelstva dopadly pro Trutnovsko velmi dobře. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu bude mít 
místo sedmi tentokrát devět politiků. Poprvé v historii v něm zasednou starostové tří největších měst na Trutnovsku. Starosta Dvora 
Králové Jan Jarolím, starosta Vrchlabí Jan Sobotka a starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec.   
 
Bývalý senátor a současný poslanec Ivan Adamec si připsal další politický úspěch své politické kariéry. O svém působení se vyjádřil 
následně: „Rozhodně nejsem sběratelem funkcí, chci pracovat v krajském zastupitelstvu a dotáhnout některé věci týkající se města 
Trutnova, které mě léta trápí. Ať je to trutnovská nemocnice, která má problémy s nedostatkem personálu a investiční výstavbou, střední 
školy nebo silnice II. a III. třídy.“ 
 
Nově zasedne v krajském zastupitelstvu trutnovský zastupitel Martin Jiránek ze strany Piráti. Mandát obhájil i komunista Zdeněk 
Ondráček. Naopak končí bývalý senátor Pavel Trpák a Jiří Franc (oba z ČSSD) z Trutnova (Trutnovsko 5 plus 2, 14.10.2016). 
 
Podobu vyhlášky o nočním klidu budou moci ovlivnit i občané. Trutnovská radnice je vyzvala ke spolupráci na tvorbě tohoto důležitého 
dokumentu, který má řešit výjimky z povinnosti dodržovat noční klid. Důvodem vzniku vyhlášky je změna zákona o ochraně veřejného 
zdraví a přijetí zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  
 
Tvůrci vyhlášky nyní provádějí soupis akcí, které se konají během roku a mohly by být do seznamu chystaných výjimek zařazeny. Jde 
o akce, které neskončí do 22:00 večer. Návrhy mohou posílat občané, organizace, spolky, oddíly aj. do 11.11.2016 na Odbor správní 
Městského úřadu Trutnov. Dle vyjádření starosty města Mgr. Ivana Adamce se město obrátilo na občany z důvodu, aby se na žádnou 
důležitou akci nezapomnělo. 
 
Akce uvedené ve vyhlášce mohou pak mít dobu nočního klidu (od 22:00 do 6:00) zkrácenou, nebo nebude muset být dodržena vůbec. 
Návrh by podle starosty města měl obsahovat název akce, termín, místo jejího konání, jméno pořadatele, zdůvodnění významu akce pro 
město a kontaktní údaje navrhovatele. 
 
Připravenou vyhlášku předkladatelé projednají s dohledovým orgánem, jímž je Ministerstvo vnitra České republiky. O jejím přijetí pak 
rozhodne Zastupitelstvo města Trutnova (KD, 14.10.2016).  
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V rámci Trutnovského podzimu zaznělo Koncertní síní Bohuslava Martinů koncertní provedení Bizetovy Carmen.  
Účinkující: Edita Adlerová (Carmen) - mezzosoprán, Petra Froese (Michaela) - soprán, Daniel Klánský (Escamillo) - baryton, Lukáš 
Klánský - klavír. V roli Dona Chosé měl vystoupit ředitel UFFA, tenor Libor Kasík, ale nakonec se tak nestalo.  
Patron koncertu: ZPA Smart Energy, a.s.  
 
 
15. říjen  
 
V přednáškovém sále Muzea Podkrkonoší v Trutnově proběhl Metodologický seminář pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studia 
Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, konzultační středisko Trutnov, jehož tématem bylo jak zpracovat bakalářskou, 
diplomovou či závěrečnou práci kurzu celoživotního vzdělávání. Účastníci navštívili muzejní knihovnu. Rady jak získávat informace, jak 
s nimi dále pracovat jim poskytli prof. PhDr. Vladimír Wolf, archivář SOkA Trutnov Bc. Luděk Jirásek, ředitel MPT PhDr. Vlastimil Málek 
a jeho zástupce PhDr. Ondřej Vašata. 
 
Od září hrají v ligovém basketbalovém týmu Lokomotivy Trutnov dvě Američanky, Alison Boumanová a Nicole Boudreauová. Obě dvě 
zajímá, kdo se od příštího roku stane americkým prezidentem. Nicole doufá, že to nepřinese negativní vztahy. Totéž si přeje i její krajanka 
Alison, které se v České republice moc líbí. 
 
Obě se vyjádřily pochvalně o samotném Trutnově. Alison uvedla: „Trutnov je krásné a příjemné město, jsem vděčná, že tady můžu být.“ 
Podobně vidí Trutnov také Nicole, která řekla: „Jsem tu krátce, zatím se jeví jako skvělé místo. Trutnov je samozřejmě malé město, ale lidé 
jsou velmi přátelští.“ (KD, 15.10.2016).  
 
Na Střední průmyslové škole Trutnov se uskutečnil 1. den otevřených dveří.  
 
Na Obchodní akademii Trutnov proběhla přednáška na téma První pomoc, jíž se zúčastnili žáci prvních ročníků. Naučili se jak poskytnout 
první pomoc při život ohrožujících stavech. 
 
Večerní představení v UFFU patřilo Koletově hornické hudbě ze Rtyně v Podkrkonoší.  
 
 
16. říjen 
 
Ve sportovní hale ZŠ R. Frimla v Trutnově se konal Trutnovský dráček 2016, turnaj v karate pro závodníky do 15 let. Celkem se jej 
zúčastnilo 195 závodníků z celé České republiky. Podrobnosti o této soutěži lze dohledat v Radničních listech (RL, listopad 2016).  
 
Kino Vesmír promítlo film Rodinné štěstí. Maďarské drama, které dostalo na 51. MFF Karlovy Vary cenu za nejlepší film. 
17. říjen  
 
Výsledky voleb proběhlých ve dnech 07.10.-08.10.2016 v Trutnově 
 
Podle seznamu voličů zde mohlo volit 24 996 občanů v 36 volebních okrscích. Vydáno bylo 8 658 obálek. Volební účast dosáhla 34,64 %. 
Odevzdáno bylo 8 655 obálek. Platných hlasů se sešlo 8 553, což je 98,82 %.  
 
Strany kandidující pod níže uvedenými čísly získaly tento počet platných hlasů: 
 
1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net  6 hlasů 0,07 % 
2 Občanská demokratická strana 1 690 hlasů 19,75 % 
7 Koalice SPD SPO  587 hlasů 6,86 % 
12 Česká str. sociálně demokratická 989 hlasů  11,56 % 
30 ANO 2011 2 144 hlasů  25,06 %  
32 TOP 09 505 hlasů 5,90 % 
36 Koalice pro Královéhradecký kraj 345 hlasů  4,03 % 
37 Komunistická str. Čech a Moravy  890 hlasů  10,40 % 
41 Národní demokracie  16 hlasů  0,18 % 
43 Úsvit s Blokem proti islamizaci  77 hlasů 0,90 % 
50 STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI  311 hlasů  3,63 % 
52 Svobodní a Soukromníci 146 hlasů  1,70 % 
56 Koalice Piráti a SZ pro KHK  670 hlasů  7,83 % 
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI  29 hlasů  0,33 % 
68 NEZÁVISLÍ  52 hlasů  0,60 % 
70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK  16 hlasů 0,18 % 
75 DSSS-Imigranty, islám nechceme! 80 hlasů 0,93 % 
 
Zpracováno podle výsledkové tabulky zveřejněné na webových stránkách města Trutnova v roce 2016, přiložené k ukázkám pramenů, na 
jejichž základě kronika vznikala.  
 
Trutnovští kriminalisté vyřešili případ okradeného 92letého seniora z Trutnova, k němuž došlo v měsíci srpnu letošního roku. Viní z něj 
27letého muže, jenž je podezřelý z devíti případů protiprávního jednání od letošního května. Soud jej poslal minulý týden do vazby. 
 
Muž se seznámil se stařečkem na procházce a pak ho po půlnoci navštívil se sdělením, že má pro něj tří tisícikorunový dar pro církev. Chtěl 
však vrátit dvě stě korun. Senior, který hledal peníze, nechal v chodbě peněženku a byl okraden o 80 000 korun. Muž je devětkrát soudně 
trestaný pro majetkovou trestnou činnost, na svobodě stíhá policie ještě dva další muže (MFD, 17.10.2016).  
 
Členové Mykologického kroužku Trutnov se zúčastnili houbařské vycházky „Uzamykání lesa“, již uspořádala Česká mykologická 
společnost Praha, odbočka Mykologický klub Úpice. Sraz byl v Bohuslavicích, trasa vedla směrem na Čížkovy kameny.  
 
UFFO hostilo Slet bubeníků. Program se uskutečnil pod názvem Kdož sú boží bubeníci. Pod názvem Rytmu rozumí každý přinesl rozhovor 
s jedním z účinkujících, bubeníkem a perkusistou Pavlem Fajtem, již dopředu UFFOSKOP září/říjen 2016. Na otázky odpovídal Pavlu 
Cajthamlovi.  
 
 
 

http://www.cibulka.net/
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18. říjen  
 
Povinnost nechat si pravidelně zkontrolovat komín odborníkem mají občané již od roku 2011. Nezáleží na tom, jaký druh paliva majitel 
kotle používá. Kominík, který tuto práci vykonává a účtuje si za ni poplatek, by se měl na požádání vykázat registrací nebo průkazkou. 
Kontrola, na jejímž základě je pak vystaveno potvrzení, že je vše v pořádku, stojí několik set korun (KD, 18.10.2016). 
 
Veřejné pohoršení budil minulou neděli odpoledne v trutnovské nemocnici opilý polonahý osmatřicetiletý muž. Na pomoc byli zavoláni 
policisté. Vzhledem k tomu, že dotyčný byl agresivní, vulgární a odmítal se obléci, jej policisté převezli na protialkoholní záchytnou stanici 
v Hradci Králové. Nadýchal 2,66 promile alkoholu. Je podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku (KD, 18.10.2016). 
 
Návštěvu dětí z Kamiennej Góry přivítali v MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Úpská, a pokračovalo tak česko-polské sportování 
předškolních dětí.  
 
Medailonky všech letošních účinkujících přinesl katalog k tomuto festivalu. Jako ukázka pramene použitého při psaní je přiložen ke 
kronice pro rok 2016.  
Krkonošský deník i deník Mladá fronta DNES informovaly o výstavě trutnovského malíře Jiřího Gruse, autora ilustrací ke komiksové knize 
Drak nikdy nespí.  
 
Trutnovské basketbalistky protáhly sérii výher už na čtyři zápasy. Pod tímto názvem uveřejnil deník Mladá fronta DNES článek 
o vítězstvích trutnovských basketbalistek doplněný fotografií jejich trenéra Petra Kapitulčina. Více MFD, 18.10.2016.  
 
 
19. říjen 
 
Na svém posledním zasedání schválilo Zastupitelstvo města Trutnova novou vyhlášku o místním poplatku ze psů, která vejde v platnost od 
01.01.2017. Podle ní budou mít někteří držitelé psů nově možnost uhradit předepsaný poplatek ve dvou ročních splátkách. Dále byl 
zpřesněn okruh poplatníků od tohoto poplatku osvobozených.  
 
Ti, kteří platí poplatek do výše 500,00 Kč, budou povinni jej uhradit každoročně do 30.04. Majitelé psů, kteří platí poplatek vyšší než 
500,00 Kč, jej mohou v daném roce uhradit dvěma splátkami, a to k 30.04. a 31.10. Nově již nebudou zasílány složenky. Držitelé mohou 
stanovený poplatek zaplatit buď bankovním převodem, nebo osobně na pokladně Městského úřadu Trutnov. 
 
Za své čtyřnohé společníky nebudou muset platit osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP/P, dále osoby provozující útulek pro 
ztracené nebo opuštěné psy, držitelé psů, kteří jsou využíváni jako služební psi Policie ČR nebo městské policie, a další osoby, které jsou ve 
vyhlášce specifikovány. V současné době je v Trutnově a jeho blízkém okolí registrováno více než 3 tisíce psů (TZMMT).  
 
Ač se to jeví málo pravděpodobné, i v Trutnově lze najít vinohrad. Na zahradě rodinného domu na okraji města, který patří panu Jiřímu 
Novotnému. Více o odrůdách, které pěstuje a s jakým výsledkem, přináší článek nazvaný Pro Moravany je polárník v deníku Mladá fronta 
DNES (MFD, 19.10.2016).  
 
Tento večer vystoupila v UFFU zpěvačka Věra Špinarová se svou doprovodnou skupinou Adam Pavlík Band. 
 
Pod názvem Hindráková po čtyřech výhrách: Ukázaly jsme, že něco umíme, přinesl deník Mladá fronta DNES rozhovor s basketbalistkou 
Kateřinou Hindrákovou. Ta se v létě vrátila do Trutnova z angažmá v Německu. V Praze na ni a trutnovský ženský basketbalový tým čekalo 
utkání se Slávií (MFD, 19.10.2016). 
 
 
 
 
20. říjen  
 
Galerie UFFO otevřela výstavu nazvanou Jiří Grus: Drak nikdy nespí. Vystaveno bylo všech 146 originálních ilustrací k autorově úspěšné 
komiksové knize, která je originálním převyprávěním středověké legendy o založení města Trutnova.  
 
Podle ní vyslal kníže Oldřich rytíře Albrechta z Trautenbergu na sever země, aby zde uprostřed hlubokých lesů v podhůří Krkonoš 
zabezpečil kupecké stezky před loupežníky a osídlil kraj při horním toku řeky Úpy. Když se svým lidem vybudoval první tábor, počátek 
budoucího města, objevil na dně hluboké rokle v šeru číhající příšeru, velikého draka… 
 
Kniha vznikla z podnětu občanského sdružení Trutnov - město draka, které výtvarníka oslovilo, aby legendu společně se scénáristy 
Džianem Babanem a Vojtěchem Maškem v podobě komiksu provedl. Jak prozradil, půl roku trvaly přípravy a následně dva a půl roku pak 
práce na díle samotném. 
 
Kniha vyšla jako stošedesátistránkové celobarevné album s pevnou vazbou. Jeho součástí jsou i malby a studie, které předcházely vzniku 
konečných podob postav i krajiny. Partnerem Galerie UFFO byla firma Grund, a.s. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR.  
 
S přednáškou Starší sestra slavných bratrů opět zavítal do Muzea Podkrkonoší v Trutnově PaedDr. Karel Řehák. Navštívilo ji 42 poslu-
chačů.  
 
 
21.-22. říjen  
 
Žákům, kteří se rozhodují, jaké povolání si vybrat či na jakou školu se přihlásit ke studiu, by měl usnadnit volbu 2. ročník Prezentace 
středních škol a zaměstnavatelů, která se v těchto dvou dnech uskutečnila v UFFU. Letos byla obohacena ještě o burzu pracovních 
příležitostí (KD, 05.10.2016). Prezentace během podzimu proběhne v pěti městech, Trutnov je jedním z nich.  
 
Zatímco v loňském roce využili tuto možnost především žáci 9. tříd společně se svými rodiči, letošní rozšíření o burzu pracovních 
příležitostí dovolilo zaměřit se i na čerstvé absolventy vysokých a středních škol a také na širokou veřejnost. Zájemci mohli najít 
zaměstnání a regionální zaměstnavatelé nové zaměstnance. Cílem prezentace bylo ukázat, v jakých oborech je v současnosti na trhu práce 
nedostatek kvalifikovaných absolventů, a naznačit tak směr, kterým by se mohli zájemci o studium na střední škole dát.  
 
Podle starosty města Mgr. Ivana Adamce je podpora tohoto projektu městem samozřejmostí, neboť kromě výše zmíněného dává veřejnosti 
možnost seznámit se s tím, jak pestrá nabídka studijních oborů existuje a jaké zaměstnavatele v regionu máme (TZMMT).  
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22. říjen  
 
V Trutnově se uskutečnil mezinárodní seminář pro studenty středních lesnických škol, jehož se zúčastnilo více než 80 trubačů z 5 českých 
a tří slovenských škol, kteří mají jako koníčka hru na lovecké rohy. Studentům rozděleným do čtyř skupin se věnovali odborní lektoři. 
Cílem semináře bylo vzájemné poznání a také to, aby si účastníci vyzkoušeli hru ve velkém souboru a naučili se správným a jednotným 
způsobem reprodukovat skladby povinné při hře na mysliveckých akcích. Studenti si zahráli na České lesnické akademii Trutnov a také na 
Kuksu, kam si zajeli (KD, 24.10.2016). 
 
Kino Vesmír nabídlo svým návštěvníkům českou komedii Bezva ženská na krku. 
 
 
23. říjen  
 
Dopoledním hudebním vystoupením na Krakonošově náměstí se představili účastníci mezinárodního semináře pro studenty středních 
lesnických škol (KD, 24.10.2016). 
 
 
24. říjen 
 
Inscenaci inspirovanou nevšedním životním příběhem a dílem průkopníka kinematografie Georgese Méliése uvedlo ve večerním 
představení v UFFU Divadlo Drak Hradec Králové (KD, 24.10.2016).  
 
 
25. říjen 
 
V Trutnově pokračovaly stavební práce na Polské ulici. Všichni si přejí, aby již skončily. Nejhorší situace zde bývá ráno, kdy dospělí 
spěchají do zaměstnání a děti do školy. To bývá projetí touto ulicí nejproblematičtější.  
 
Začala Mezinárodní výstava železničních modelů a kolejišť v Trutnově, kterou uspořádal Klub železničních modelářů Trutnov. Slavnostně 
ji zahájil starosta města Mgr. Ivan Adamec, krátce promluvil i jeden ze zakladatelů klubu, pan Jiří Beran. Mezi hosty slavnostního 
zahájení, které se konalo v netradiční dobu, v 9:00 dopoledne, byl trutnovský výtvarník Miloš Trýzna, kronikářka města Mgr. Alena 
Křivská a nechyběli ani manželé Nešněrovi. 
 
K vidění zde byly železniční modely a kolejiště, modely ze stavebnice Merkur a jiné. Vystavena byla kronika klubu, vzorně vedená panem 
Jiřím Beranem. Každá z akcí klubu je zde zachycena sérií fotografií. Zájemci zde mohli nakoupit také modelářské zboží. Jediné, co zahájení 
této výstavy nepřálo, bylo počasí. Od rána pršelo a nepřestalo, ani když návštěvníci odcházeli domů. Snad proto se někteří zájemci na 
slavnostní zahájení nedostavili.  
 
 
26. říjen  
 
Vjezd do Oblastní nemocnice Trutnov prochází rekonstrukcí. Po dobu prací zůstal zachován obousměrný vjezd v jednom pruhu, přednost 
platí ve směru z města do nemocnice. Po dokončení prací bude při vjezdu do nemocnice fungovat nový parkovací systém. Na označených 
místech budou návštěvníci a pacienti moci parkovat hodinu zadarmo. Další hodiny bude parkování zpoplatněno podobným způsobem, 
jako je tomu v dalších nemocnicích Královéhradeckého kraje (KD, 26.10.2016).  
 
Pacienti trutnovské nemocnice dostali příležitost ohodnotit péči, které se jim dostává na ambulancích. Od září může ambulantní pacient 
vyplnit anonymní sdělení k poskytnuté péči v ordinaci, kterou navštívil. Ze schránky umístěné u dveří si vyzvedne kartičku k vyplnění.  
 
Podle manažerky nemocnice Mgr. Jarmily Ročkové názory pacientů pomohou zvyšovat kvalitu nemocnicí poskytované péče. Jak dále 
uvedla, hodnocení spokojenosti pacientů je součástí splnění standardů požadovaných k akreditaci, kterou nemocnice plánuje do konce 
roku.  
 
V zájmu nemocnice je také zvýšit spokojenost zaměstnanců. Ti obdrželi krátký anonymní dotazník spokojenosti. V letošním roce se šetření 
týká skupiny nelékařských zdravotnických pracovníků, kterých je v současnosti nedostatek. Výsledky šetření budou předloženy vedení 
nemocnice (KD, 26.10.2016).  
 
Odnětí svobody až na 3 roky hrozí mladému dvaadvacetiletému agresivnímu muži, který v nemocnici vyhrožoval městským strážníkům 
fyzickou likvidací. Ve svém chování pokračoval i během cesty na protialkoholní záchytnou stanici. Dechová zkouška u něho prokázala 
2,5 promile alkoholu. Policie muže viní z přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (MFD, 27.10.2016).  
 
Galerie města Trutnova otevřela novou výstavu s názvem Nevyléčitelní romantici. Svoji tvorbu zde představila pětice generačně si blízkých 
umělců, mezi nimiž nechyběl ani trutnovský rodák Jiří Grus. S klasiky romantismu sbližuje Romana Kudláčka, Zdeňka Daňka, Adolfa 
Lachmana, Filipa Kudrnáče a Jiřího Gruse obdiv k minulosti, návrat k přírodě, vítězství citu nad rozumem či nadšení pro exotiku (MFD, 
27.10.2016).  
 
 
26.-27. říjen  
 
Na tyto dva dny připadly letošní podzimní prázdniny. Rodiče, kteří si nemohli vzít dovolenou a věnovat se po zmíněné dny dětem, mohli 
využít nabídky Střediska volného času, Trutnov, a přihlásit své 6-10 let staré děti na dvoudenní Příměstský tábor na železném koni. Dva 
dny sportovních her a výtvarných činností. Téma bylo motivované stavbou první železniční dráhy od Atlantiku k Pacifiku přes štíty 
Skalistých hor a prérii s Indiány (RL, srpen 2016).  
 
 
27. říjen  
 
Projdete-li Školní ulicí, nemůžete minout dům čp. 13. Ve druhém patře v bývalé školní třídě s plochou větší než 50 metrů čtverečních 
zůstala sice jen načerno natřená tabule, ale žáci místní ZUŠ i mnoha ZŠ sem se svými učiteli přece jen čas od času zavítají. Výtvarník 
Robert Fürbacher, který zde má svůj ateliér, si na nedostatek návštěv rozhodně stěžovat nemůže. Co zde návštěvníci uvidí? 
 
Kromě již hotových obrazů na stěnách pak na zemi na stojanech několik rozdělaných dalších. Po obvodu místnosti pak i vysoké, téměř až 
do stropu sahající pokojové rostliny a věci, bez nichž se výtvarník při své práci neobejde. Asi nejzvláštnější je velké množství 
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různobarevných sklíček. Jde o sklářský odpad nalezený mezi kořeny stromů v Janově u Liberce. Pro tohoto umělce však jde o hotový 
poklad, neboť většina z nich časem zaujme důstojné místo v některém z jeho uměleckých děl.  
 
Děti, mající podle malíře znamenitý postřeh, se zajímají hlavně o výtvarné techniky, které ve své tvorbě využívá, a také si rády samy něco 
namalují. Ve svém ateliéru tráví malíř celé dny. Zde je nejšťastnější. Pracuje výhradně při denním světle. Vnitřní svět umělce je podle něho 
natolik odlišný od venkovního světa, že u některých z nich může nastat velké zklamání.  
 
Titulní stranu Krkonošského deníku z tohoto dne zdobila veliká barevná fotografie ilustrace z knihy Jiřího Gruse Drak nikdy nespí, 
představující boj Truta s drakem. Popisek k fotografii nazvaný UFFO plné draků připomíná unikátní výstavu ilustrací k této autorově 
známé komiksové knize, která je zde momentálně k vidění i k zakoupení. Podle místopředsedy sdružení Trutnov - město draka Zdeňka 
Semeráda je tato kniha přelomová v tom, jak trutnovského draka zobrazuje (KD, 27.10.2016).  
 
V Muzeu Podkrkonoší v Trutnově proběhla projekce fotografií a dokumentů k historii železnice v Trutnově, která připomněla její 
nejvýznamnější okamžiky. Průvodního slova během projekce a zároveň také besedy se ujal PhDr. Ondřej Vašata a svými znalostmi z oboru 
jej doprovodili Ing. Jaroslav Jörka z Českých drah, a. s., Depa kolejových vozidel Česká Třebová, a dlouholetý strojvedoucí z Trutnova Jiří 
Beran, který pořídil velké množství vzácných dobových snímků trutnovského depa a jeho lokomotiv.  
 
Také v publiku se našli pamětníci, kteří zavzpomínali, ledacos potvrdili a doplnili. Muzejní přednášku vyhledalo 70 zájemců.  
 
V UFFU se konal slavnostní večer se zahájením výstavy Městské zásahy Trutnov 2016. Při této příležitosti byly představeny nápady na 
zlepšení prostředí města Trutnova. Po celé léto sbíral spolek TUarch nápady od občanů a oslovoval architekty. Více RL, září 2016. 
 
Celkem 64 plavkyň a tři plavci se zapojili do akce Plaveme prsa a v krytém bazénu v Trutnově uplavali celkem 57 km a 75 metrů. Tato 
vzdálenost by jim stačila k přeplavání kanálu La Manche. Nejdelší úsek dlouhý 3 km uplavaly Dita Albrechtová a Kateřina Fikejsová. Tato 
akce na podporu Aliance žen s rakovinou prsu se uskutečnila již pošesté (Trutnovsko 5 plus 2, 27.10.2016).  
 
 
27.-28. říjen 
 
Okresní svaz ledního hokeje Trutnov pořádal na zimním stadionu v Trutnově 39. ročník Školy bruslení Jiřího Hradeckého. Přihlásit se 
mohli chlapci i děvčata z 1. až 4. tříd ZŠ i děti pětileté. Přihlášky byly přijímány v těchto dnech na zimním stadionu v Trutnově. Poplatek za 
jedno přihlášené dítě činil 200,00 Kč za všechny lekce. V případě sourozenců rodiče zaplatili 100,00 Kč za každé dítě (RL, říjen 2016).  
 
 
28. říjen 
 
Tento den je tradičně státním svátkem. Proto také odpoledne na Krakonošově náměstí patřilo vystoupení Městské dechové hudby 
Krakonoška.  
 
V 16:00 se v obřadní síni Staré radnice na Krakonošově náměstí uskutečnilo slavnostní setkání, jehož cílem bylo připomenutí 98. výročí 
vzniku Československa. Po zaznění státní hymny promluvil starosta města Mgr. Ivan Adamec, který připomněl i dějiny samotného 
Trutnova, jenž se na podzim roku 1938 stal součástí nacistického Německa. Překvapením pro mnohé z účastníků bylo jeho sdělení 
o existenci dochovaných unikátních filmových záběrů, na nichž za nadšení a jásotu místních pochoduje na dnešní Krakonošovo náměstí 
německá armáda. 
 
Mnozí si vybavili i dobovou fotografii pořízenou v říjnu 1938, na níž oslavným nápisem umístěným na svém domu vítá stařenka na Babí 
příjezd příslušníků wehrmachtu. K vidění byla tato dobová fotografie na loňské výstavě nazvané 2. světová válka a Trutnovsko v Muzeu 
Podkrkonoší v Trutnově. Ve svém projevu však Mgr. Adamec připomněl i fakt, že v současnosti tento svátek slaví již jen Česká republika. 
Kromě vedení města byl mezi účastníky i velmi vážený host, válečný veterán plukovník Jan Plovajko.  
29. říjen  
 
Již dva dny je možné si před vchodem do UFFA prohlédnout zvláštní výstavu, umístěnou na novotou svítících dřevěných kostkách. 
Výstava je prezentací několikaměsíční práce architektů a obyvatel města Trutnova, je to výsledek jejich snažení v rámci projektu Městské 
zásahy Trutnov 2016. Jedním z architektů a členů spolku TUarch je i Michal Rouha, který ve čtvrtek 27.10. přivítal návštěvníky 
v zaplněném UFFU. Obyvatelé Trutnova tím dali najevo, že jim tento problém není lhostejný, naopak je velice zajímá.  
 
Z veřejnosti vzešlo 119 návrhů, jimiž by si přála vylepšit různá místa ve městě. Všechny byly do projektu zařazeny a ke všem byl dodán 
komentář ze strany radnice. Nyní je možné se s nimi seznámit na výstavě či prostřednictvím webových stránek www.mestskezasahy.  
 
Kromě nich si lze prostudovat i 14 návrhů odborníků z řad architektů a kreativců. Místa, jimiž se návrhy zabývají, jsou různá. Patří mezi ně 
sídliště, řeka, industriální objekty i další specifická místa, jako jsou tržnice nebo Malé náměstí. Město tuto iniciativu podporuje. Podle 
starosty města Mgr. Ivana Adamce se na některých záležitostech již pracuje. Mnohé návrhy se však týkají soukromého, nikoliv městského 
majetku (KD, 29.10.2016).  
 
Kino Vesmír promítalo český rodinný film Lichožrouti podle knihy básníka Pavla Šruta. 
 
 
29.-30. říjen  
 
Na zimním stadionu v Trutnově proběhly první dvě lekce 39. ročníku Školy bruslení Jiřího Hradeckého. Další pokračovaly vždy o sobotách 
a nedělích.  
 
 
30. říjen 
 
Také rok 2016 je rokem, v němž platil letní čas. Tento den ve 3:00 ráno se ručičky hodin vrátily zpět na 2:00.  
 
 
30. říjen-7. listopad 
 
Díky podpoře města Trutnova, partnerského města Würzburg a ZUŠ Trutnov se mohlo několik mladých muzikantů ze ZUŠ Trutnov opět 
zapojit do projektu JuPhi Würzburg. Do Německa se rozjel smyčcový orchestr ZUŠ Trutnov Musica Candida, který tvoří Adéla a Monika 
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Ščudlovy (violoncello), Linda Endrychová (housle), Vít Váňa (housle) a Tomáš Zeuner (housle). Celý týden tak měli možnost strávit 
v Junge Philharmonie Würzburg.  
 
Za tímto projektem se každoročně sjíždějí mladí hudebníci nejen z celého Bavorska, kteří nastudují program za pouhý týden a následně 
své umění předvedou na dvou koncertech. První koncert se konal v sobotu 05.11. v Augustinerkirche, druhý pak v neděli 06.11. 
v koncertním sále Hochschule für Musik Würzburg. 
 
Program, který bylo nutné nastudovat letos, byl hodný profesionálního výkonu a zvládnout jej byl tvrdý oříšek. Ovšem pod vedením pana 
dirigenta Hermanna Freibotta měly oba koncerty velký úspěch. 
 
Týdenní práce, kterou bylo nutné do toho dát, se vyplatila. Pro trutnovské muzikanty to byla obrovská zkušenost, neboť nikdy v tak 
velikém hudebním tělese nehráli. Poznali plno skvělých lidí, tamější kulturu a život. Měli možnost podívat se, jak se „dělá“ hudba jinde. 
Rozhodně je to motivovalo k tomu, aby pokračovali dál. Zjistili také, že je jedno, jakým jazykem kdo mluví a odkud pochází. Hudba 
všechny sblížila natolik, že se cítili jako doma.  
 
Jako pedagogický dozor s sebou měli pana Güntera Fiedlera, který ke zdárnému průběhu pobytu také velmi přispěl.  
 
 
31. říjen 
 
V rámci udržitelnosti projektu „Města Trutnov a Swidnica podporují podnikání“, reg. č. CZ.3.22/2. 1.00/13.03921, se každý rok koná 
slavnostní předávání ocenění Swidnický Gryf, které vyzdvihuje významné firmy a osobnosti v rámci česko-polské spolupráce.  
 
Letos se konal již 12. ročník této slavnosti. Soutěž každoročně oceňuje nejvýznamnější podnikatele v polské Swidnici a jejím blízkém okolí. 
V rámci česko-polské spolupráce byly do soutěže nominovány trutnovské firmy KASPER KOVO, s.r.o., Davídek, s.r.o., a BOWLING - 
CENTRUM, s.r.o.  
 
V kategorii „Nejlepší firma příhraničí“ získala sošku Swidnického Gryfa firma KASPER KOVO, s.r.o. Na galavečeru byly oceněny i obě další 
nominované trutnovské firmy, a to Davídek, s.r.o., a BOWLING - CENTRUM, s.r.o. V kategorii „Osobnost příhraničí“ byl oceněn starosta 
Žacléře Miroslav Vlasák. Cenu na galavečeru mu osobně předal starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec. Podle něho je důležité, aby 
záslužná práce firem i jednotlivců byla oceňována.  
 
Jak dále prozradil, česko-polské vztahy jsou v našem regionu na velmi dobré úrovni a je velmi rád, že i samo město Trutnov se do 
takovýchto projektů zapojuje. Významné podnikatelské subjekty a jednotlivce oceňuje také město Trutnov. K slavnostnímu ocenění dojde 
v pondělí 07.11.2016 na Staré radnici. Slavnost začne v 18:00. Oceněny budou české i polské firmy a osobnosti, které významně podporují 
přeshraniční spolupráci (ZTMMT).  
 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město se zúčastnila školení v bioplynové stanici ve Vlčicích. Cílem školení bylo 
seznámení se s problematikou bioplynové stanice pro případ mimořádné události.  
 
UFFO pořádalo Večer duchů, určený především dětem. 
 
 
Další zajímavosti z dění v měsíci říjnu 
 
Pro podnikatele a firmy začalo tento měsíc v Trutnově fungovat Centrum inovací a podnikání, jehož hlavním cílem je pomáhat především 
malým trutnovským firmám. Podle předsedkyně, jíž je Barbora Bevilagua, chce centrum podnikatelům pomáhat, aby se jim lépe dařilo, 
měli vyšší zisky, více času na svoji rodinu a méně nervů z práce.  
 
Územní pracoviště finančních úřadů již vydávají přihlašovací údaje k elektronické evidenci tržeb. Podle tiskové mluvčí FÚ pro 
Královéhradecký kraj Romany Barešové lze o přihlašovací údaje potřebné k evidenci tržeb žádat již od 1. září. Jejich získání je prvním 
důležitým krokem k evidenci tržeb. Územní pracoviště jsou sice na vydávání těchto údajů připravena, ale je třeba nenechávat žádost na 
poslední chvíli, neboť tak se lze vyhnout případným frontám.  
 
Žádost o přihlašovací (autentizační) údaje k evidenci tržeb je možné podat dvěma způsoby. Buď elektronicky, prostřednictvím Daňového 
portálu (EPO žádost s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky - tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit 
do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu v době úředních hodin.  
Od 01.12. nastupuje první fáze elektronické evidence tržeb a evidovat budou podnikatelé s NACE činností ubytovací a stravovací služby. 
Více RL, říjen 2016.  
 
Obchodní jednotka PGGA firmy ABB, s.r.o., uspořádala tradiční každoroční setkání Klub uživatelů ŘS MicroScada. Součástí programu 
byla prohlídka reference Elektrárny ČEZ, a.s., Poříčí. Část programu se konala v prostorách ABB Trutnov a poté program pokračoval 
v hotelu Omnia v Janských Lázních.  
 
Pod názvem Společně jsme tu již 25 let přinesly Radniční listy článek ředitelky trutnovského Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně 
postižené Renaty Bezděkové, která přiblížila dosavadní, již 25 let trvající historii tohoto velmi potřebného a prospěšného zařízení a veřej-
nost pozvala na oslavu tohoto výročí, která proběhne v kině Vesmír dne 15.11.  
 
V rámci akce „setkání se členy“ uspořádala Místní organizace Svazu tělesně postižených pravidelné posezení, na které tentokrát pozvala 
Mgr. Janu Trejbalovou, učitelku odborného výcviku Střední zdravotnické školy Trutnov. Přednáška byla zaměřena na poskytování první 
pomoci. Více RL, listopad 2016.  
 
Stacionář RIAPS Trutnov uspořádal ve Dvoře Králové výstavu s názvem Duše v obrazech, na níž představil díla svých uživatelů. Kromě 
uměleckých děl vzniklých ve stacionáři se veřejnost mohla seznámit také s problematikou duševního onemocnění.  
 
Žáci Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučené pracoviště Trutnov, se společně se svými spolužáky ze 
Dvora Králové nad Labem vypravili u příležitosti Mezinárodního dne seniorů popřát k svátku stařečkům a stařenkám v Domově pro 
seniory Trutnov. Připravili si hudební vystoupení plné písniček a přáníčka, která jim následně předali (RL, říjen 2016). 
 
Pod názvem Převlékání za císaře je obrovská řehole přinesl kulturně-společenský magazín Trutnovinky rozhovor se členem Vojensko-
historického spolku Janem Nešněrou, který se při letošních Dnech evropského dědictví v Trutnově úspěšně zhostil role císaře Františka 
Josefa I. 
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Článek nazvaný Když se život točí kolem psů představil práci členů Základní kynologické organizace Trutnov. Informace poskytli jeho 
členové, současný předseda Lampros Karasulas a Věra Honková.  
 
Další trutnovskou osobností, s níž najdete v říjnovém čísle Trutnovinek rozhovor, byla úspěšná plavkyně Aneta Pechancová.  
 
V kině Vesmír proběhlo za měsíc říjen 38 představení, které navštívilo celkem 2 909 diváků. Nejnavštěvovanějšími tituly byly: Lichožrouti 
(2 představení) -744 diváků, Bezva ženská na krku (2 představení) - 502 diváků, Anthropoid (3 představení) - 275 diváků, Instalatér 
z Tuchlovic (2 představení) - 240 diváků, Dívka ve vlaku (2 představení) - 171 diváků, Inferno - 144 diváků a Já, kocour (2 představení) - 
102 diváků. Tržba byla 324.855,00 Kč. 
 
Nečekané překvapení přinesl 32. ročník Velké ceny města Trutnova v plavání. V hlavním závodě žen na 200 metrů volný způsob dosáhly 
stejného času 2:00,96 polská olympionička Alicja Tchórzová a trutnovská reprezentantka Martina Elhenická. Úspěšná byla také další 
trutnovská závodnice Klára Šimánová, která obsadila 3. místo. Více o závodě KD, 08.10.2016 a RL, říjen 2016. 
 
Velmi dobře ukončila letní sezónu tenistka Simona Křepinská. Ve svém posledním zápase v kategorii mladších žákyň na turnaji Tennis 
Arena Kids Tour - Masters v Milovicích vybojovala zlatou medaili (RL, říjen 2016).  
 
Trutnovský sportovní klub Kasper Swix team oslavil první rok své velmi úspěšné existence.  
 
 
Matriční události 
 
V měsíci říjnu se v trutnovské porodnici narodilo dohromady 55 dětí, 30 chlapců a 25 holčiček. 7 chlapců a 11 děvčátek se stalo novými 
obyvateli Trutnova.  
 
Před Městským úřadem Trutnov uzavřelo manželství 9 párů. 
 
V tomto měsíci v Trutnově zemřelo celkem 41 občanů, 20 mužů a 21 žen. 1 úmrtí bylo zapsáno do matriční knihy pro obec Vlčice, 1 úmrtí 
do matriční knihy pro obec Horní Olešnice, 1 úmrtí bylo v obci Chvaleč a 1 úmrtí v městě Pilníkově. Z tohoto počtu bylo 23 trutnovských 
občanů, 10 mužů a 13 žen.  
 
Ani v tomto měsíci nebylo zapomenuto na významná životní jubilea občanů. S kytičkou, gratulací a malým dárkem se členky komise pro 
občanské záležitosti vypravily za 27 trutnovskými občany.  
 
V říjnu bylo na Staré radnici v Trutnově slavnostně přivítáno do života 30 nových občánků (RL, listopad 2016).  
 
 
Nezaměstnanost v říjnu 
 
Podle statistického přehledu za měsíc říjen 2016 vydaného Úřadem práce Trutnov bylo na okrese Trutnov k 31.10. evidováno 
3 326 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, z toho 3 188 dosažitelných. Z toho bylo 1 776 žen, z nich dosažitelných bylo 1 704. 
Absolventů a mladistvých bylo celkem 216, dosažitelných bylo 214. Z toho bylo 174 absolventů, z nichž bylo 42 do 18 let. Osob se 
zdravotním postižením bylo celkem 560. Podíl nezaměstnaných činil 4,1 %. 
 
 
 
LISTOPAD 
 
1. listopad 
 
Ulice Polská je po třech měsících opět průjezdná v obou směrech. Stavbaři dodrželi, co slíbili. Počasí jim až na drobné výjimky přálo, takže 
vše stihli. Vše se tak pomalu vrací k normálu. Probíhají již jen menší dokončovací práce (ZTMMT). 
 
Ve sportovní hale ZŠ Rudolfa Frimla proběhlo okrskové kolo ve florbalu chlapců 6. a 7. tříd ZŠ, kategorie III., kvalifikačního turnaje, který 
zajistil prvním třem postup do okresního kola. Zúčastnilo se ho celkem 8 týmů, včetně družstva ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.  
 
Družstva byla rozlosována do dvou základních skupin. Do skupiny A byla k chlapcům ZŠ kpt. Jaroše nalosována družstva ZŠ Žacléř, ZŠ 
Bernartice a ZŠ Komenského. Ve skupině B se utkaly týmy ZŠ V Domcích, ZŠ Rudolfa Frimla, Gymnázia Trutnov a ZŠ Pilníkov.  
Vítězem skupiny A se stal tým ZŠ kpt. Jaroše, skupinu B vyhrálo Gymnázium Trutnov. Semifinále se hrálo systémem první s druhým. ZŠ 
kpt. Jaroše sehrála vyrovnaný zápas s  týmem ZŠ Rudolfa Frimla. Větší sportovní štěstí se tentokrát přiklonilo na stranu soupeře, který si 
výhrou v poměru 2:1 zajistil postup do finále turnaje. Druhé semifinále vyhrálo Gymnázium Trutnov nad ZŠ Komenského. Hlavní 
pozornost se soustředila na boj o třetí místo, které zajišťovalo postup do okresního kola. Postup a třetí místo si zaslouženě vybojovalo 
družstvo ZŠ kpt. Jaroše, které zvítězilo nad družstvem ZŠ Komenského.  
 
Ve finále byl nejlepší tým ZŠ Rudolfa Frimla, který turnaj vyhrál a stal se přeborníkem okrsku Trutnov. Druhé místo patřilo družstvu 
Gymnázia Trutnov. Postup do okresního kola ve Dvoře Králové si tedy zajistila družstva ZŠ Rudolfa Frimla, Gymnázia Trutnov a ZŠ kpt. 
Jaroše (RL, listopad 2016).  
 
 
2. listopad 
 
Článkem Starosta Žacléře Miroslav Vlasák se stal ve Swidnici osobností přeshraniční spolupráce věnoval Krkonošský deník pozornost 
slavnostnímu předávání ocenění Swidnický Gryf, které vyzdvihuje významné firmy a osobnosti v rámci česko-polské spolupráce.  
 
Doba kolem 02.11. je každoročně dobou, kdy bývají nejkrásněji nazdobeny hroby na trutnovském hřbitově. Tento den má svátek Tobiáš, 
ale podle starých kalendářů je tento den svátkem Všech věrných dušiček. Lidově se proto tomuto dnu říká Dušičky. Lidé intenzivněji 
vzpomínají na své drahé zemřelé, více zdobí jejich hroby, zapalují lampičky a rozžínají svíčky. Na hřbitov přijdou i ti, kteří hroby svých 
zemřelých nenavštěvují pravidelně. Nešetří penězi, nakoupí a donesou k výzdobě hrobů svých drahých nádherné květiny a věnečky. Také 
pěkné lampičky, vázičky a vázy se tu objeví. Příležitostí zajít, zavzpomínat a ozdobit hrob mají dostatek. Hřbitov je touto dobou otevřen od 
7:00 ráno do 20:00 večer. 
 
Doba Dušiček je však bohužel také dobou zvýšeného počtu krádeží, neboť nádherná květinová výzdoba, rozžaté svíčky a lampičky plné 
oleje lákají zloděje. V době Dušiček proto budou veřejný pořádek a ochranu majetku na hřbitovech v trutnovském regionu jako každoročně 
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zajišťovat policisté se strážníky městské policie. Zvýšený dohled hlídek bude nejen v areálu trutnovského hřbitova a jeho okolí, ale i na 
dalších hřbitovech na celém Trutnovsku. Cílem je zamezit krádežím z ozdobených hrobů. 
 
I přes tato opatření ke krádežím dochází, neboť zloději nemají úctu k pietnímu místu, jakým hřbitov je, a nezastaví je žádná opatření. 
Podle staršího vyjádření pracovnice správy trutnovského hřbitova Lucie Motyčkové je chytit zloděje při činu velmi těžké a krádeže se 
i špatně prokazují.  
 
Zvýšená návštěvnost hřbitovů může přilákat zloděje i na zaplněná parkoviště. Řidiči by proto v zaparkovaných autech neměli nechávat 
cenné věci (Trutn., 02.11.2016). 
 
Za účasti polských hostů byla Galerií města Trutnova ve výstavním prostoru městského úřadu na Nové radnici slavnostně zahájena nová 
výstava XIX. bienále horské fotografie. Představila výběr z fotografií vystavených na XIX. bienále horské fotografie uskutečněném tradičně 
v polské Jeleniej Górze. 
 
Výstava ukázala, že Krkonoše, které jsou společné oběma našim zemím, jsou milovány jak na české, tak i na polské straně, což se projevuje 
právě v žánru horské fotografie. Mezi několika desítkami účastníků bienále bylo možno nalézt také jména proslulých trutnovských 
fotografů. Jsou jimi: Jiří Havel, Miloš Šálek, Zbyněk Šanc, Ctibor Košťál, Milan Lhoták, Zdeněk Vojáček, Roman Dula či Eva Kešnerová. 
 
 
3. listopad 
 
Nečekané podívané mohli být svědky obyvatelé Horního Starého Města. Sledovat mohli práci hasičů. Nešlo sice o nutný reálný zásah, ale 
i tak se bylo na co dívat. Profesionální hasiči z Trutnova cvičili demolici určeného objektu v Horské ulici s novým hasicím a řezacím 
zařízením Cobra. Hlavním cílem výcviku bylo nasimulovat reálné podmínky požáru v uzavřeném prostoru a efektivně zasáhnout pomocí 
zmíněného zařízení Cobra, určeného právě k zásahům v uzavřených prostorách (KD, 03.11.2016).  
 
Článkem Kasper je nejlepší firmou věnoval tento den pozornost nedávnému předávání cen Swidnický Gryf také deník Právo.  
 
V malém sále Městského úřadu Trutnov se konala členská schůze trutnovské územní organizace Svazu diabetiků ČR, na němž organizace 
zhodnotila svoji činnost za tento rok. O její činnosti se lze více dočíst v RL, říjen 2016.  
 
V MPT proběhla přednáška Devatero řemesel Jaroslava City. U příležitosti nedožitých 90. narozenin proslulého náchodského výtvarníka, 
ilustrátora a autora světově známého animovaného večerníčku na něho zavzpomínala zaměstnankyně MPT a kronikářka města Trutnova 
Mgr. Alena Křivská.  
 
Přednáška se konala ve spolupráci s paní Zdeňkou Citovou. Po jejím skončení měli zájemci o Citovu tvorbu příležitost ke koupi malířových 
temper a akvarelů či ilustrací z jeho pozůstalosti. Součástí programu bylo také vystoupení trutnovského výtvarníka Miloše Trýzny, který 
zdařile zastoupil malíře v rozhovoru o jeho tvorbě, což bylo posluchači velmi oceněno. Přišlo jich celkem 45. 
 
Vrátit se mohou kdykoliv i k malířovým knihám pro děti. Knihovna v Trutnově vlastní Citovy knihy nazvané Maťo a Klinček, Pohádky 
z palouku, Šnek Flek a skřítek Vítek a Velká kuchařka bavičů.  
 
Kino Vesmír nabídlo film Tenkrát v ráji, česko-slovenské drama o osudu horolezce Josefa Smítky a jeho druhů popravených nacisty 
v dubnu 1945. 
 
Trutnovský sport přišel o významnou osobnost. Ve věku 41 let zemřel Radek Pokorný, bývalý nadějný judista, který při nezaviněné 
autonehodě 20.02.1998 přišel o nohu a od té doby se neobešel bez invalidního vozíku. Od roku 2002 se věnoval atletice. Byl prvním 
trutnovským hráčem curlingu na vozíčku (Trutn., 03.11.2016).  
 
 
 
 
4. listopad 
 
Pod názvem Hozená rukavice architektů se týdeník Trutnovsko 5 plus 2 vrátil k nápadům, jak vylepšit veřejný prostor v Trutnově, jež 
vzešly z projektu Městské zásahy, který vyvrcholil výstavou před UFFEM. Podle spoluzakladatele kritické platformy TUarch Jana Veissera 
překonal celkový počet podnětů očekávání. Je to podle něho znamením, že lidé nad svým městem přemýšlejí, chtějí ho zlepšit a dokážou 
formulovat, co jim chybí. Ve většině jde překvapivě o menší zásahy. Nikdo nenavrhl budovat obrovské stavby. Lidem chybí např. lavička.  
 
Další člen spolku TUarch Michal Rouha se zabývá myšlenkou vybudovat schody do řeky, které by podtrhly význam Úpy pro Trutnov 
a zároveň sloužily jako místo pro relaxaci. Ve spolupráci s Filipem Kocourkem připravil také nový koncept pro umístění reklamních 
poutačů v historické Horské ulici. „Reklama by ve městě měla mít jednotnou kultivovanou podobu ve formě jednoduchých popisů 
a názvů,“ tvrdí autoři. Podle nich by měla velikost a umístění reklamy nařizovat městská vyhláška.  
Jan Veisser přišel s nápadem prosvětlit Koncertní síň Bohuslava Martinů obnovením velkých oken. Více Trutnovsko 5 plus 2, 04.11.2016.  
 
Ke změně dojde ve vedení Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Do penze odcházejícího Jaromíra Hejzlara nahradí od 
01.01.2017 bývalá krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková, která vyhrála výběrové řízení vypsané na obsazení této pozice. Pod 
tuto krajskou organizaci spadá trutnovský RIAPS, rehabilitační centrum v Hostinném nebo dětské ozdravovny v Krkonoších (Trutnovsko 
5 plus 2, 04.11.2016).  
 
V rubrice Ohlédnutí za ... byl připomenut život a dílo výrazné osobnosti, nedávno zesnulého Josefa Farského, jemuž se Trutnov stal 
domovem na dlouhých 56 let. Pod působivým vzpomínáním je jako autor podepsán bývalý dlouholetý trutnovský kronikář Antonín Just 
(KD, 04.11.2016).   
 
Kino Vesmír promítalo český romantický příběh nazvaný Pohádky pro Emu. Padesátiletému Petrovi, který žije samotný, připadne úkol 
opatrovat osmiletou holčičku Emu, neboť je údajně jejím otcem.  
 
V Galerii Draka Trutnov byla zahájena výstava Zdeněk Mach - Mezi světy.  
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5. listopad 
 
Otevřením výstavy šesti rozměrných obrazů akademického malíře Ivana Bukovského byl v 17:00 v evangelickém kostele – Koncertní síni 
Bohuslava Martinů v Trutnově zahájen již 11. ročník festivalu Devět bran. Připočte-li se k tomu ještě období dvou let, kdy byly vytvářeny 
pořady pro školy a veřejnost, lze již hovořit o 13. ročníku.  
 
Cílem festivalu bylo připomenout zničení trutnovské synagogy o tzv. Křišťálové noci dne 9. listopadu 1939. Nešlo jen o připomenutí 
zničení této stavby, ale zároveň celého společenství židovské obce, které bylo podobně jako po celé tehdejší Evropě rozehnáno a zčásti 
povražděno. Festival byl připomenutím zvěrstev a násilí, které přinesl nacismus, a nadějí, že současné kulturní snahy a připomenutí toho, 
co se stalo, zabrání vzniku a opakování podobné situace. 
 
Depresivní, hrůzu nahánějící obrazy Ivana Bukovského, čerpajícího inspiraci v biblických příbězích a starověké mytologii, které při 
zahájení představil farář Československé církve evangelické Ivan Molnár, evokují právě ona nacisty spáchaná zvěrstva a hrůzy.  
 
O dvě hodiny později, v 19:00, pak proběhl koncert Jidiš ve třech. Novým pojetím koncertu jidiš písní posluchače společně se svými dvěma 
spoluhráči, Milanem Potočkem (klarinet) a Slávkem Brabcem (akordeon), provedla herečka, zpěvačka a autorka reflexivní knihy Divný 
kořeny (Torst 2007) Hana Frejková. Pokud si položíte otázku, proč zde zahrály právě tyto dva nástroje, odpověď na ni je, že s židovskými 
písněmi jsou spjaté právě klarinet a akordeon. Společně zde vstoupila také dcera paní Frejkové Marianna Borecká. 
 
Mykologický kroužek Trutnov realizoval podzimní houbařskou vycházku do lesů kolem obce Kocbeře. Celkem vyrazilo 16 osob (z toho dvě 
děti) a dva psi. Ačkoliv jsou teploty touto dobou již nízké, bylo nalezeno a určeno hodně druhů hub. Ze známějších např. muchomůrka 
červená, hřib hnědý, hřib kovář, žampion polní a jiné.  
Největší štěstí se usmálo na předsedu kroužku, který se mohl pochlubit krásným hřibem smrkovým. 
 
 
6. listopad 
 
V rámci festivalu Devět bran proběhly tohoto dne v 10:00 ekumenické bohoslužby s připomínkou Křišťálové noci, při nichž měl kázání 
doc. Pavel Hošek, religionista působící jako vedoucí Katedry systematické teologie Evangelikálního teologického semináře v Praze. Ve 
12:00 se za účasti doc. Hoška konala tryzna na místě vypálené synagogy.  
V 19:00 pak v Koncertní síni Bohuslava Martinů vystoupil komorní soubor Musica Lucis a Markéta Stivínová. V programu zazněla díla 
známých hudebních velikánů. F. Mendelssohna-Bartholdyho, A. Vivaldiho, G. F. Händela, F. Geminianiho a J. Zacha a Johna Williamse.   
 
V UFFU se svým koncertem vystoupil proslulý královéhradecký chlapecký sbor Boni pueri.   
 
Nedělí 06.11. začala krasobruslařská závodní sezóna. Úvodní soutěží, kterou uspořádal Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, byl 
4. ročník Memoriálu Karla Diviše, zakladatele klubu a dlouholetého trenéra. Na zimním stadionu ve Dvoře Králové soutěžilo více než 
100 dětí z celé České republiky. Úspěšný zde byl trutnovský závodník Štěpán Břeň, který zdařilými jízdami zvítězil v kategorii B2 
v projektu „bruslička“ a taktéž v kategorii nejmladších žáků v poháru Českého krasobruslařského svazu. Závod byl úspěšný i pro dívky. 
Amélie Šimková byla třetí a Sára Slavíčková si vydobyla páté místo. 
 
 
7. listopad 
 
Na Staré radnici byly uděleny ceny významným podnikatelským subjektům přeshraniční spolupráce. „Ocenili jsme významné 
podnikatelské subjekty, které se výrazně podílejí na česko-polské spolupráci,“ řekl při slavnostním projevu starosta města Mgr. Ivan 
Adamec. Udělenou cenou byla soška trutnovského draka a získaly ji také významné osobnosti.  
 
Trutnovský drak je jednou z aktivit v rámci udržitelnosti projektu „Města Trutnov a Swidnica podporují podnikání“, reg. č. CZ.322/2. 
100/13.03921. Vyhodnocuje nejlepší firmy a osobnosti z Trutnova a Swidnice, přičemž klade důraz na jejich příhraniční kontakty 
a spolupráci.  
 
Na slavnostním udílení získala cenu v kategorii „Nejlepší firma příhraničí za polskou stranu“ firma DOLMEB Spólka z o.o. Za ní se 
umístily firmy Modeka Polska Sp. z o.o. a B-J-B Mariusz Bartczak. Sošku draka v kategorii „Osobnost příhraničí za polskou stranu“ si 
z Trutnova odvezla ředitelka swidnické městské knihovny paní Adriana Miara, která se po mnoho let podílí na budování česko-polských 
vztahů na poli umění, literatury a propagace našich kultur.  
 
Firma DOLMEB Spólka z o.o. vznikla v roce 2002 v návaznosti na již existující podnik Dolnoslezské továrny nábytku. V současné době je 
téměř 100 % výroby pro firmu IKEA. Závod ve Swidnici zaměstnává přímo ve výrobě zhruba 200 pracovníků, ve Srebrnej Górze opět ve 
výrobě pak asi 75 pracovníků. 
 
Modeka Polska Sp. z o.o. se zabývá výrobou oblečení pro motoristy. Ročně oblékne 10 000 klientů. 15 let působí v 5 zemích, jimiž jsou 
Polsko, Německo, Česká republika, Slovensko a Nizozemsko.  
 
Firma B-J-B Mariusz Bartczak byla založena v roce 1986 se sídlem ve Wroclawi. V roce 2001 byla zřízena její pobočka ve Swidnici. Firma 
se zabývá profesionálními opravami hlav motorů osobních a nákladních vozidel, motocyklů, zemědělské techniky a speciálních strojů.  
 
V kategorii „Nejlepší firma příhraničí za českou stranu“ získala ocenění společnost Tyco Electronics EC Trutnov, s.r.o., která je jedním z 
největších zaměstnavatelů v Trutnově a v letošním roce oslavila 70. výročí výroby relé v Trutnově. Je součástí společnosti TE Connectivity, 
největšího světového výrobce a dodavatele kabelové a konektorové techniky. 
 
Jako česká osobnost příhraničí převzal bílou keramickou sošku trutnovského draka Ing. Günter Fiedler. Pan Günter Fiedler, jak připomněl 
starosta města Mgr. Ivan Adamec, pracuje více než 10 let jako euromanažer na Městském úřadě Trutnov, kde připravuje a realizuje česko-
polské projekty v oblasti podpory podnikání, kulturní a sportovní výměny apod. (ZTMMT). 
 
Proběhla 2. přednáška pořádaná Oblastním spolkem Českého červeného kříže Trutnov na téma: Úrazovost dětského věku (nejčastější 
úrazy, neúrazové stavy a nemoci dětí) (RL, říjen 2016).  
 
Vystoupením Terezy Indrákové a Laury Kaufmann pokračoval v Koncertní síni Bohuslava Martinů festival Devět bran.  
 
Od tohoto dne se mše svaté v arciděkanském chrámu Narození Panny Marie připadající na všední dny v týdnu konají v zimní kapli Božího 
milosrdenství (FZ ŘKFT, 06.11.2016/46).  
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7.-11. listopad 
 
V tomto týdnu proběhla na Trutnovsku akce s názvem Týden vzdělávání dospělých, což je celostátní aktivita organizovaná především 
úřady práce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání. Obchodní akademie Trutnov při této příležitosti umožnila studentkám 
zkráceného studia exkurze do výroby trutnovských firem. Navštívily a prohlédly si výrobní prostory ve firmách Tyco Electronics EC 
Trutnov, s.r.o., a ZPA Smart Energy, a.s. 
 
 
8. listopad 
 
V malé tělocvičně Gymnázia Trutnov proběhla přednáška o drogách a kouření s PhDr. Ivanem Doudou.  
 
Večer v Koncertní síni Bohuslava Martinů patřil Franku Reissovi a skupině Augenblick, v níž zazpíval Tomáš Molnár. Posluchači vyslechli 
osobní svědectví člověka, který přežil řádění Hlinkovců a Terezínské ghetto a v roce 1990 se stal poradcem tehdejšího prezidenta Václava 
Havla. Skupina Augenblick přednesla hebrejské a jidiš písně.  
 
V představení pro 3. až 5. ročníky ZŠ nazvaném Bílá laň se v UFFU představilo královéhradecké Divadlo Drak. 
 
Polovina stránky Krkonošského deníku z tohoto dne byla věnována trutnovskému fotbalu. Trutnovští fotbalisté porazili v nedělním utkání 
své soupeře ze Dvora Králové 3:0 (KD, 08.11.2016).  
 
 
9. listopad 
 
Aktuální se pro Trutnov opět stává debata o tom, jak vzdát poctu bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, který je čestným občanem 
města. Rozhodnout by o tom mohlo prosincové jednání zastupitelstva, které má tento bod na programu. Jde o to, jak je již známo, 
rozhodnout, která ulice v Trutnově ponese v budoucnu jeho jméno.   
 
Návrhy jsou dva. První vzešel z občanské iniciativy, která navrhuje přejmenování Horské ulice v úseku z Krakonošova náměstí 
k autobusovému nádraží. Druhý návrh, který pochází z radnice a podporuje jej mimo jiné i předseda názvoslovné komise města 
PhDr. Vladimír Wolf, počítá s přejmenováním Revoluční ulice na nábřeží v části od kina až k lávce u obchodní akademie. 
 
Ulice nesoucí Havlovo jméno se v Trutnově jeví jako jediná možnost. Památka v podobě konkrétní pocty Havlovi zde není. Snaha 
o instalaci lavičky, podobně jako je tomu v některých dalších městech, nenašla u zastupitelů odezvu. Ani iniciativy ji nedokázaly dovést do 
konce (KD, 09.11.2016).  
 
Frank Reiss a skupina Augenblick vystoupili tento den se svým programem pro školy.  
 
Závěrečný večer festivalu Devět bran patřil vystoupení proslulého rodáka z Hradce Králové, houslisty Jaroslava Svěceného.  
 
Vstupné na všechny programy festivalu bylo dobrovolné. Jeho sponzorem byl Královéhradecký kraj, město Trutnov, Kasper CZ, s.r.o., 
Stavebně-dopravní Trutnov, s.r.o., Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o., Advokátní kancelář Pelikán-Krofta-Kohoutek, s.r.o., Green spoon, 
s.r.o., Ivan Šír - projektování staveb, a.s., Terra Vinifera. Festival pořádali Menora, o.s., PhDr. Robin Böhnisch - poslanec PSP ČR, Farní 
sbor Českobratrské církve evangelické a Mgr. Tomáš Molnár (veškeré zprávy o festivalu Devět bran, RL, říjen 2016).  
 
Ve sportovní hale ZŠ Komenského Trutnov se konal 13. ročník fotbalového turnaje speciálních škol, který pořádala MŠ, ZŠ a Praktická 
škola Trutnov-Horní Staré Město. 
 
V Galerii Dračí ulička byla slavnostně zahájena studentská výstava „MO3D“, která již počtvrté v řadě reagovala na celosvětově rozšířenou 
akci upozorňující na rizika onkologického onemocnění u mužů, zvanou Movember. Své práce (trojrozměrná díla vytvořená v mnoha 
technikách a materiálech) vystavili studenti tříd vyššího gymnázia. Celkem se sešlo více než 50 studentských prací. Výstava si dala za cíl 
nejen upozornit na zvyšující se počet nemocných rakovinou, ale také přispět vlastní sbírkou na nadační fond Muži proti rakovině pomocí 
prodeje benefičních odznaků. Minimální příspěvek činil 50 korun a přispět bylo možné v průběhu trvání výstavy přímo v Galerii Dračí 
ulička (RL, listopad 2016).  
 
 
10. listopad 
 
Ve spolupráci s manžely Evou a Jaroslavem Drtinovými ze Dvora Králové nad Labem realizovalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
výstavu nazvanou Pozdravy z Ameriky: Střední a Jižní Amerika na pohlednicích z 20. a 30. let 20. století. K vidění zde byly pohlednice 
z 20. a 30. let 20. století, jež posílal domů do Československa jejich příbuzný František Šmíd (1893-1942), který v letech 1926 až 1935 žil 
v USA a pracoval jako elektroasistent na zaoceánských lodích. Velké množství pohlednic poslal z New Yorku, kde bydlel, ale kromě Severní 
Ameriky posílal také pohlednice ze Střední a Jižní Ameriky. Slavnostní vernisáž navštívilo 53 osob. 
 
Krkonošský deník dal po roce základním školám opět příležitost představit nejmladší žáky, kteří v roce 2016 nastoupili do první třídy. 
Fotogalerii umístil na svých webových stránkách. Číslo z tohoto dne otisklo čtyři velké barevné fotografie prvňáčků z různých škol. Mezi 
nimi byla i fotografie 5 žáků Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trutnov-Horní Staré Město. Jsou jimi Vanessa Elizabeth 
Jouklová, Daniel Kanda, Josef Křenek, Daniel Novotný a Michal Soukup (KD, 10.11.2016).  
 
Děti z MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Úpská, vyrazily za svými kamarády do polské Kamiennej Góry. 
 
 
11. listopad 
 
Svátek sv. Martina, který připadá na tento den, byl u našich předků spojen s mnoha tradičními zvyklostmi a opředen bohatou lidovou 
slovesností, např. velkým množstvím lidových pranostik. Kolem světcova svátku či přímo v ten den napadl první sníh, takže si naši dávní 
předkové předávali z generace na generaci lidové rčení, že sv. Martin přijíždí na bílém koni. Ani letos tomu nebylo jinak. Sníh poletoval již 
několik dní před Martinovým svátkem, skutečně napadl a zůstal ležet den před ním.  
 
Svoji novodobou tradici má den světcova svátku i v Trutnově. V den svého svátku přijíždí za dětmi. Také letos přijel na svém bílém koni 
k UFFU, kde byl již očekáván spoustou dychtivých dětí s lampiony i dospělých, aby jej doprovodili na náměstí. Tradiční setkání neslo 
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v tomto roce název Martin a sněhová hříbátka. Byl to opravdu hezký pohled na dlouhý průvod, který sv. Martina a jeho družinu 
doprovázel. Jak přijel, tak nečekaně zmizel, ale na děti čekal na Krakonošově náměstí veselý program.  
 
Milé bylo vyjít si druhého dne na procházku do lesa, polí či luk. Všude ležely zbytky martinského sněhu. Nejhezčí pohled byl na sněhové 
pokrývky pařezů a vysoké sněhové čepice krtin na loukách.  
 
Smutné vzpomínky na tento čas bude mít seniorka ze Slévárenské ulice v Trutnově, která se stala obětí podvodu. Do svého bytu pozvala 
neznámou ženu, která jí nabízela léky. V nestřeženém okamžiku se do bytu dostala další neznámá žena. Dvojice neznámých podvodnic si 
z bytu odnesla necelých 30 tisíc korun a platební kartu. Více KD, 11.11.2016. 
 
 
12. listopad 
 
Středisko volného času Trutnov uspořádalo v UFFU komponovaný pořad nazvaný Zkažená generace? Nebyly myšleny nežádoucí projevy 
mladých lidí, ba naopak. Klub instruktorů při SVČ Trutnov slavil své 10. výročí. Seznámit se s touto neobvyklou formou výchovy 
a vzdělávání mladých lidí měli návštěvníci možnost v několika videoukázkách. Prezentován byl také projekt výstavby nového střediska 
volného času. Půjde o rekonstrukci areálu Na Nivách. Kromě modernizace existujícího objektu by mělo v areálu vzniknout dětské hřiště, 
dobrodružné hřiště, lanový park, festival park a zóna pro táborovou činnost (KD, 12.11.2016). 
 
Krkonošský deník z tohoto dne věnoval pozornost právě probíhající výstavě nazvané 70 let pod koši: Z historie basketbalu v Trutnově 
1946-2016, která se těší pozornosti jak nejširší veřejnosti, tak i bývalých basketbalových hráček. Mezi návštěvníky se objevily i bývala 
kapitánka Pavla Kuřitková a současná hráčka Lokomotivy Trutnov Andrea Vacková (KD, 12.11.2016).  
 
Zajímavé rukodělné kurzy nabídl pro tento měsíc Dům pod jasanem ve Voletinách. Konkrétně tento den od 9:00 do 12:30 to byla skleněná 
mozaika. Řezání vitrážového skla a broušení. Výroba mozaikového zrcadla nebo rámu. Ve stejnou dobu, 9:00 až 14:00, probíhal kurz 
Vitrážové techniky. Řezání tvarů ze skleněných desek, broušení, spojování skla cínem a patinování (RL, říjen 2016).  
 
 
13. listopad 
 
Tato neděle patřila především kultuře. UFFO pozvalo nejmenší děti od 3 let na představení Péjprbój, při němž navštívily papírový svět 
Radima Vizváryho a jeho malého papírového přítele Péjprbóje.  
 
Kino Vesmír promítalo mládeži přístupný americký animovaný film Trollové (3D). 
 
Dům pod jasanem nabídl kurz Kresba pravou mozkovou hemisférou: Tužka, který účastníkům umožnil nakreslit portrét podle fotografie.  
 
 
14. listopad 
 
V Hradci Králové se konalo ustavující zasedání královéhradeckého krajského zastupitelstva, jehož se zúčastnil také starosta města 
Trutnova Mgr. Ivan Adamec (KD, 14.11.2016).  
 
Velkou barevnou fotografií Miloše Šálka připomněl Krkonošský deník letošní příjezd sv. Martina do Trutnova (KD, 14.11.2016).  
 
Proběhl závod Trutnovská bruslička. V něm se představilo na třicet dětí z Pardubic, Bíliny, Nového Města, Hronova a domácího Spartaku 
Trutnov, jehož závodnice připravují trenérky Erika Štěpničková, Iva Brádlerová a Jana Paslerová. Největšího úspěchu dosáhla Tereza 
Mináriková, která vyhrála nejobsazovanější kategorii Cvrčků 2, v níž se představilo dalších 8 dívek a jeden chlapec. V kategorii Benjamin 
zvítězila Amélie Šimková, která si oproti loňsku své umístění vylepšila. Obhájit prvenství na domácím stadionu se podařilo v nejstarší 
kategorii Kadet 2 Zuzaně Vojtěchové, která zároveň dostala nejvyšší známku dne (RL, prosinec 2016).  
 
 
15. listopad 

Město Trutnov opravilo umělou vodní nádrž ve Studenci. Dotaci na ni získalo z programu Obnova a technické zajištění stávajících 
návesních vodních nádrží. Ve špatném technickém stavu vyžadujícím zásah byla nádrž, mající rozlohu 564 čtverečních metrů, již dlouhý 
čas. Podle sdělení starosty města bylo k opravě přikročeno již v měsíci září, aby s příchodem zimy bylo již vše hotovo. Oprava stála celkem 
240.790,00 Kč. Dvě třetiny této částky pokryla dotace, a to ve výši 160.000,00 Kč.  
 
Nádrž byla odbahněna, vyčištěna a boční stěny byly zpevněny novou kamennou rovnaninou. Kolem byly umístěny dvě lavičky, takže může 
sloužit jako odpočinkové místo pro pěší i cykloturisty. Dále poslouží také jako zásobárna vody pro hasiče, a až voda v ní v zimě zamrzne, 
mohou sem místní chodit bruslit.  
 
Jak uvedl dále starosta města, cílem projektu byla realizace opatření vedoucího k posílení retenčních a akumulačních schopností krajiny 
a tím zlepšení stavu životního prostředí. „Dbáme na kvalitu života i v našich integrovaných obcích, proto řadu investičních akcí 
realizujeme právě v nich. Jsou totiž důležitou součástí města Trutnova,“ řekl doslova starosta.  
 
Na Krakonošovo náměstí byl nainstalován vánoční strom. Letos k tomu došlo poněkud dříve, neboť na dny 21. a 22.11.2016 bylo 
naplánováno natáčení reklamního spotu společnosti ČEZ (TZMMT).  
 
Vánoce se blíží, trutnovské děti i mnozí dospělí se již těší na své oblíbené pohádky, mezi nimiž určitě nebude chybět film Tři oříšky pro 
Popelku nebo Třetí princ. Ten druhý se natáčel také v nedalekém Adršpachu. Představitel prince v obou pohádkách, herec Pavel 
Trávníček, který měl nedávno besedu v zámku Adršpach, zavzpomínal i na trable s koněm při natáčení pohádky Třetí princ, kdy se 
neplánovaně a zcela nečekaně ocitli v Trutnově.  
 
„Nám se skály tehdy zdály dost strašidelné. Měl jsem obavu, jak to tam budou snášet koně, když necítí dobře ten prostor,“ vyprávěl. 
„Režisér mě uklidňoval, že si jen v soutěsce vlezu na koně, všichni budou tiše a natočíme detail, jak se princ dívá do dálky. Jenže, jak to 
tenkrát chodilo u filmu, přišla slečna s dřevěnou klapkou a kůň šup, přeskočil kameru a byl jsem až v Trutnově.“ Vrátil se s koněm až 
odpoledne, režisér přiznal chybu, pak zatloukli prkny východy ze skal a záběr opakovali (MFD, 15.11.2016).  
 
Ve sportovním areálu Na Nivách se uskutečnil již druhý ročník akce Boulder Day určené kolektivům mateřských škol. Za dopoledne se zde 
vystřídaly dvě skupiny dětí MŠ Tkalcovská a MŠ Novodvorská. Měly možnost vyzkoušet si bouldering (lezení bez lana v malé výšce) 
formou několika her. Také si vyzkoušely lezeckou výstroj a naučily se pracovat s karabinou.  
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Při tom jim pomáhali členové horolezeckého oddílu TER-MIX. Přesto že se jednalo o nové aktivity, děti si vedly skvěle a odcházely 
s úsměvem a drobnou odměnou. Bouldering je u nás stále rozšířenější lezecká disciplína. Jde o lezení bez lana na cvičné stěně, kdy není 
potřeba žádné speciální vybavení ani jisticí zařízení. Je to bezpečná forma lezení v maximální výšce tři metry a případný pád je do matrací 
umístěných pod boulderovou stěnou.  
 
 
16. listopad 
 
Nemocnice v Trutnově zavede bezplatnou internetovou sít. Díky příspěvku od Královéhradeckého kraje bude možné se k ní připojit 
mobilním telefonem, počítačem či tabletem na většině oddělení a v čekárnách již od konce prosince tohoto roku. Podle Jiřího Šedivce, 
manažera Informační a komunikační technologie Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., se budováním plošné bezdrátové sítě a možností 
připojit se k internetu nemocnice snaží vyhovět četným prosbám svých klientů. Tomu bude podřízeno i pokrytí, které bude přednostně 
zaměřeno na ambulantní čekárny a lůžkové stanice, aby byl pacientům zpříjemněn jejich pobyt v nemocnici.  
 
Celá síť bude vybudována z celkem 120 přístupových bodů. Proto je pamatováno i na odpovídající úroveň zabezpečení. Ti, kdo nemají 
možnost připojení vlastním zařízením, budou moci nadále využívat služeb internetových kiosků na různých odděleních. Internetové 
připojení má být nadále pro všechny pacienty zdarma. Nemocnice dále vymění 130 počítačů. Obměna počítačů přinese kromě vyššího 
komfortu a přirozeně větší míry zabezpečení i rychlejší odezvu při zpracování pacientské dokumentace (KD, 16.11.2016).  
 
 
17. listopad 
 
Na Krakonošově kašně na Krakonošově náměstí v Trutnově zavlála opět originální vlajka České republiky. Poprvé se v rukou mocného 
pána zdejších hor objevila týden po revoluci v roce 1989 a v Trutnově již zůstala. Sedm let je již uložena na Staré radnici a každý rok se 
u příležitosti tradiční vzpomínkové akce na pád komunistického totalitního režimu a přechodu naší země na cestu k demokracii v tento 
den na kašnu vrací.  
 
Stejně jako loni se i letos před začátkem této slavnosti její účastníci zastavili na hřbitově ve Voletinách u hrobu Jaroslava Zörklera, 
zavražděného v době panujícího totalitního komunistického režimu. Návštěva jeho hrobu v tento den byla v letošním roce poslední. Od 
příštího roku se uskuteční vždy v Den památky obětí komunistického režimu dne 27.06.  
 
27.06.1950 je dnem popravy Dr. Milady Horákové. Za své veřejné projevy proti režimu zaplatil životem i Jaroslav Zörkler, sociální 
demokrat, který uchopení moci komunisty v roce 1948 považoval za puč. Na vzpomínkové setkání pozvali občany Ing. Aleš Bouda, advokát 
z Trutnova, a Petr Dohnálek, majitel firmy v Mladých Bukách. Společně s nimi zde vystoupil také trutnovský historik PhDr. Vladimír Wolf. 
Ve svých projevech připomněli důležitost Sametové revoluce roku 1989, kdy národ získal opět svobodu, a uvedli také příklady nesvobody 
za totalitního režimu, které již současná generace nezná, neboť je nezažila.  
 
Ing. Aleš Bouda pohovořil také o současnosti, důležitosti voleb a výběru lidí, kteří budou řídit stát. Přítomni byli obyvatelé Trutnova 
různých generací. Starší jako pamětníci zavzpomínali, mladší generace měla příležitost dozvědět se něco nového. Shromáždění bylo 
ukončeno zpěvem státní hymny a pozvánkou do Kulturního klubu Kabinet, kde byla připravena k nahlédnutí i k podpisu petice, z níž 
přečetl ukázku Ing. Jaroslav Andrle. „Chceme, aby byli občané aktivní a byla otevřená diskuze. Žádáme politiky, aby udržovali principy 
demokracie.“ (Trutn., 17. a 18.11.2016).  
 
Výstavu 70 let pod koši: Z historie basketbalu v Trutnově 1946-2016 navštívila bývalá československá basketbalová hráčka Erika 
Dobrovičová.  
 
 
18. listopad 
 
Již počtvrté měli občané možnost přispět v rámci Národní potravinové sbírky jídlem na charitu do celonárodní sbírky. Letos jej mohli 
nakoupit v trutnovských supermarketech Tesco nebo Penny, které se do této akce zapojily. Celkem se vybralo 1,2 tuny jídla, které bylo 
dopraveno do trutnovského skladu, odkud pak poputuje k lidem v nouzi.  
 
Podle organizátorky sbírky z Oblastní charity Trutnov Martiny Vágner Dostálové to bylo o pár kilogramů méně než loni. Letos nebylo tolik 
mouky, ale sešlo se hodně olejů, rýže, těstovin a také sladkostí, z nichž bude možné připravit pro děti balíčky k Mikuláši (Trutn., 
18.11.2016).  
 
Ve výstavním prostoru v přízemí Staré radnice byla již po osmé otevřena třídenní prodejní výstava Patchwork na radnici, na níž představil 
své práce zhotovené technikou patchworku Orlicko-krkonošský patchworkový klub. K vidění zde bylo nepřeberné množství nádherných 
věcí, z nichž mnohé bylo možno bez nadsázky nazvat malými uměleckými díly. Vystaveny byly hračky pro děti, kabelky, nejrůznější deky, 
obaly na knížky, peněženky, polštáře, prostírání, přehozy na postele, vánoční ozdoby a jiné. Své vkusné pestrobarevné výrobky zde 
vystavila mimo jiné také Blanka Radiměřská, mediální zpravodajka organizace Junák - český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z.s.  
 
Blížící se Vánoce připomínají Technickými službami Trutnov nainstalované vánoční smrky. Kromě tradičního na Krakonošově náměstí 
stojí ještě druhý na sídlišti Zelená Louka v Horním Starém Městě proti prodejně Kaufland. Oba smrky jsou staré 40 let a jejich dárcem je 
společnost Varia z Dolního Starého Města, na jejímž pozemku doposud rostly. Od středy 16.11. se nachází vánoční strom i u městského 
úřadu. Ten darovali manželé Kostkovi ze Lhoty u Trutnova (KD, 18.11.2016).  
 
Velikým úspěchem pro pořádající oddíl skončilo republikové finále ČASPV v TeamGymu, které bylo zároveň osmým závodem Českého 
poháru Prospect Cup. Ve sportovní hale ZŠ Komenského se představilo 37 družstev a deset trií v sedmi kategoriích. Celkem se do Trutnova 
sjelo 430 závodníků a závodnic.  
 
Do bojů o medaile vstoupily již o půl osmé ráno dívky nad 16 let kategorií Junior III. Počáteční vystoupení přineslo úspěch Spartaku 
Trutnov, jehož jsou soutěžící členkami. Prokázaly, že jsou nejlepší v republice. Získaly zlaté medaile a zároveň i zlatý pohár za absolutní 
prvenství v Českém poháru Prospect Cup, který je udělován za nejvyšší součet bodů ve všech osmi závodech v roce.  
 
V nejmladší kategorii Junior I., kde se utkalo celkem 15 družstev, uspěl kolektiv 9letých až 11letých děvčat ze Spartaku, který se mohl těšit 
ze zlaté medaile. V součtu bodů za celý rok děvčatům vítězství uniklo o tři body, takže byly druhé a získaly stříbrný pohár.  
 
Úspěšný byl Trutnov i v závodě trií. Také v této kategorii získala trutnovská děvčata zlato a chlapci k němu přidali stříbro. Fotografie, výčet 
jmen úspěšných gymnastek a gymnastů a další zajímavosti ze závodu viz KD, 18.11.2016.  
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Basketbalistky Lokomotivy Trutnov podávají velmi dobré výkony. Důkazem jsou jejich cenné výhry. Tým, jenž před sezónou tvrdil, že jeho 
hlavní ambicí je záchrana v soutěži, porazil v předehrávce 11. kola rozdílem 16 bodů (77:61) Handicap Brno, který byl jasným favoritem. 
Více Trutnovsko 5 plus 2, 18.11.2016. 
 
 
18.-19. listopad 
 
Večerní představení kina Vesmír těchto dvou dnů patřilo filmu s titulky oscarového režiséra Mela Gibsona nazvanému Hacksaw Ridge: 
Zrození hrdiny. Film je inspirován skutečným příběhem muže, který se během druhé světové války stal hrdinou bez jediného výstřelu.  
 
 
18.-20. listopad 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem se konal 24. ročník speciální olympiády ve stolním tenise. Jeho součástí byl doprovodný zdravotnický 
program, při kterém již tradičně nechyběli žáci Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov. V letošním roce se 
hodnotila sportovní výkonnost, zubní vyšetření a ušní vyšetření. Žáci měli možnost seznámit se s novými poznatky při vyšetřování a učit se 
komunikovat s hendikepovanými klienty. 
 
 
18.-25. listopad 
 
V tomto týdnu proběhl Evropský testovací týden. Jednalo se o další ročník celoevropské kampaně, jejímž hlavním cílem je zpřístupnit 
bezplatné testování na HIV infekci. 01.12. je připomínán Světový den boje proti AIDS. K Evropskému testovacímu týdnu se připojilo také 
Kontaktní centrum RIAPS Trutnov. Město Trutnov je tak jedním z několika měst v ČR a jediným městem v Královéhradeckém kraji 
(Tisková zpráva Mgr. Ondřeje Čalovky, vedoucího Kontaktního centra RIAPS Trutnov). 
 
 
19. listopad 
 
Zemřel Ing. Martin Veselý, ředitel a jednatel společnosti MEBYS Trutnov, s.r.o.  
 
Účastnicí 7. večera StarDance VIII, charitativního večera pro Centrum Paraple, který měl premiéru tento den ve 20:00 na Čt1, byla také 
trutnovská rodačka a bývalá obyvatelka Trutnova Hana Kulhavá, která zde vystoupila společně s Romanem Zachem a Andreou 
Třeštíkovou.  
 
 
20. listopad 
 
UFFO a jeho Rodinné UFFOkousky: představení Cirku La Putika nazvané Biograf patřilo tento den dětem od 5 let.  
 
 
21. listopad 
 
V budově Římskokatolické farnosti arciděkanství Trutnov se konala schůzka pastorační rady farnosti. Administrátor a duchovní správce 
farnosti P. Adrian Jaroslav Sedlák zde navrhl nechat od studentů historie zpracovat historickou a „uměleckou“ prohlídku kostelů 
spadajících pod správu farnosti, proškolit průvodce a nechat zpracovat také historii kněží působících ve farnosti.  
 
Dalším zajímavým návrhem, který zde zazněl, bylo, aby se v nově rekonstruovaných kostelech a kaplích, které jsou v majetku města, 
konaly při různých vhodných příležitostech akce. Jako příklad zde byla dána každoročně se konající Noc kostelů. Farnost hodlá vejít 
v jednání se zástupcem města panem Vlastimilem Grofem (FZ ŘKFT, 27.11.2016).  
 
V rámci Akademie třetího věku se za hojné účasti posluchačů uskutečnila v kině Vesmír přednáška prof. PhDr. Vladimíra Wolfa nazvaná 
O historii regionální i obecné. Večer pak zde proběhl cestopisný pořad Vladimíry Paterové a Jindřicha Budi nazvaný Arménie, země pod 
Araratem.  
 
 
21.-22. listopad 
 
Na Krakonošově náměstí proběhlo natáčení reklamního spotu společnosti ČEZ. Při této příležitosti dočasně opustil místo své instalace 
letošní vánoční strom a nakrátko se také rozzářila světla vánoční výzdoby města.  
 
 
21.-25. listopad 
 
Bruslit na zimním stadionu v Trutnově se učily děti z MŠ Trutnov, odloučené pracoviště V Domcích. 
 
 
22. listopad 
 
Trutnov ušetří v příštích dvou letech na silové elektřině přes 2 miliony korun. Město Trutnov nakupuje od roku 2011 elektřinu na 
Českomoravské komoditní burze Kladno. Letos si na tomto trhu zajistilo elektřinu na následující dva roky 2017 a 2018 za cenu o 17 % 
nižší, než je cena v letošním roce, čímž podle starosty města ušetří více než 2 miliony korun. Od roku 2012 město Trutnov důsledně 
centralizuje spotřebu městského úřadu a městských organizací do společné poptávky, která je díky tomu svou velikostí pro dodavatele 
energií atraktivnější. Radnice dle starostova sdělení tak na dvouleté období nakupuje přes 13 tisíc megawatt hodin elektřiny, a to nejen pro 
chod budovy městského úřadu, ale také pro školy a školky, městské muzeum, galerie, technické služby a další organizace.  
 
Jak uvedl starosta města Mgr. Ivan Adamec, letošní nákup proběhl ještě před říjnovým růstem cen elektřiny. Díky tomu byla získána 
silová elektřina v nízkém napětí za cenu 765,00 Kč/MWh a ve vysokém napětí pod hranici 830,00 Kč/MWh, což je zhruba o čtvrtinu 
méně, než za kolik se elektřina začala obchodovat v listopadu. Podle starosty města takto pružnou reakci na aktuální pohyb cen umožňuje 
v podstatě jen burzovní trh. Burzovní nákup je velmi flexibilní forma realizace veřejné zakázky. Pokud by bylo místo burzy využito 
veřejnoprávní soutěže, proces by se protáhl na měsíce (TZMMT).  
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Na výzvu města a možnost vyjádřit se k budoucímu využití přírodního areálu Bojiště reagovalo jen šest občanů. Dle tiskové mluvčí města 
Trutnova Mgr. Michaely Dědkové si byly jejich návrhy velmi podobné a nepřinesly nic převratného, z čeho by se dalo do budoucna 
vycházet. Po otevření obálek se návrhy začala zabývat pracovní skupina složená ze zástupců zastupitelstva a města samotného.  
 
Zklamání nad malým počtem návrhů ze strany obyvatel města vyjádřil i místostarosta města Mgr. Tomáš Hendrych. Všechny zaslané 
návrhy podle jeho vyjádření obsahují volnočasové aktivity, parkové úpravy či využití pro děti. Na festivaly nikdo nepoukázal. Realizace 
navrhovaných podnětů by podle něho byly s pořádáním festivalů neslučitelné. Snaha těch, kteří se vyjádřili, by měla být oceněna. Alespoň 
čtyř nejlepších. Každý z nich by měl dostat od města dva tisíce korun. Toto je však zatím pouze v návrhu pracovní komise, který musí být 
nejdříve projednán městskou radou.  
 
V trutnovské knihovně proběhla beseda se spisovatelkou Hanou Hindrákovou, která představila svoji nejnovější knihu Lovci lebek. Pro ty, 
kteří přišli na její besedu poprvé, krátce nastínila počátky své spisovatelské dráhy, pohovořila o svých cestách do africké Keni, které se 
staly základem pro její spisovatelskou tvorbu. Poté se věnovala své nejnovější knížce, z níž přečetla i několik zajímavých ukázek. Je velká 
škoda, že se setkání s touto talentovanou mladou dámou nezúčastnila mladá generace.  
 
V UFFU vystoupila se svým pořadem oblíbená skupina Olympic.  
 
Divadelní noviny (dále jen DN) otiskly poměrně rozsáhlý a velmi zajímavý článek nazvaný Místa pro „nová divadla“, v němž bylo 
představeno společenské centrum UFFO Trutnov. Autorem fotografie je Miloš Šálek. Na tento článek navázal další s názvem Jak by 
v podkrkonošském městě přistáli Marťani… V tomto případě se jednalo o rozhovor s ředitelem UFFA MgA. Liborem Kasíkem (DN, 
22.11.2016).  
 
 
23. listopad 
 
Ve věku 44 let zemřel Tomáš Ryšavý, trutnovský hráč ligového A-družstva kuželek (Trutn., 23.11.2016).  
 
Podle Allianz Automapy je v posledních třech letech nejrizikovějším úsekem v Královéhradeckém kraji komunikace I/16 v Trutnově 
v úseku Pražské ulice. Za sledované období zde došlo k osmi dopravním nehodám, které si vyžádaly tři těžká zranění (KD, 23.11.2016).  
 
Trutnovskou porodnici navštívili na začátku týdne budoucí rodiče. Přišli si prohlédnout prostředí, v němž se narodí jejich děti (KD, 
23.11.2016).  
 
Obchodní akademie Trutnov vyslala své studenty na 7. ročník talentové soutěže v psaní na klávesnici, která se uskutečnila na VOŠ a SOŠ 
Nový Bydžov. 
 
 
24. listopad 
 
Kontaktní centrum RIAPS Trutnov nabídlo v době od 16:00 do 19:00 bezplatné a anonymní screeningové testování na HIV z kapilární 
krve. Jak uvedla zdravotní sestra centra Karolína Ubrová, v ČR dochází již několikátý rok k vzestupu infekce HIV. Počet nově 
diagnostikovaných případů HIV infekce každý rok narůstá.  
 
Včasné odhalení nemoci umožňuje podstoupit léčbu, která dokáže zajistit kvalitní život. Samotné testování zabere okolo 30 minut 
a výsledky se testovaný dozví bezprostředně. Akce je určena široké veřejnosti. Nechat se otestovat může každý, kdo byl v minulosti 
vystaven riziku infekce HIV prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog. 
 
Nejen tento den, ale po celý rok nabízí Kontaktní centrum RIAPS Trutnov široké veřejnosti anonymní testování na HIV a žloutenky. Na 
protilátky viru HIV je test zdarma, ostatní testy na žloutenky B a C jsou zpoplatněny částkou 100,00 Kč za jeden test (Tisková zpráva 
Mgr. Ondřeje Čalovky, vedoucího Kontaktního centra RIAPS Trutnov). 
 
Trutnovská nemocnice se připojila ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci a v odpoledních hodinách od 13:00 do 15:00 
nabídla návštěvníkům plicní ambulance v pavilonu C nemocničního areálu bezplatné vyšetření plicní funkce. Příležitost tak dostali hlavně 
kuřáci. Všem zájemcům byla proveden spirometrie a v případě nálezu umožněna konzultace s plicním lékařem. Více KD, 24.11.2016.  
 
V Muzeu Podkrkonoší v Trutnově proběhla beseda o historii basketbalu v Trutnově u příležitosti oslav 70. výročí založení basketbalového 
oddílu. Pozvání přijali trenér Jan Jahelka, dlouholetý funkcionář oddílu Vladimír Dolejší, současný předseda basketbalového oddílu 
Vladimír Smilnický a nynější hráčky Kateřina Hindráková a Andrea Vacková.  
 
Účast přislíbil také trenér Petr Kapitulčin, ale vzhledem k tomu, že se právě toho dne stal otcem novorozené dcery Aničky a měl jiné 
povinnosti, na besedu nepřišel. Pomocí promítnutých dobových fotografií si pozvaní i publikum zavzpomínali na dobu dávno minulou, 
hráče i tehdejší trenéry a přidali i osobní vzpomínky a prožitky. Přišlo bohužel jen 28 návštěvníků.  
 
 
25. listopad 
 
Den otevřených dveří pro rodiče svých budoucích studentů a všechny své příznivce uspořádala Obchodní akademie Trutnov. Informace 
dostali zájemci opravdu podrobné. Po prohlédnutí školy si s sebou odnášeli šedivou igelitovou tašku s logem školy, která skrývala vše, co 
chtěli vědět. Především podrobnou skládačku, kde se dočetli, co Obchodní akademie Trutnov formou čtyřletého denního studia 
ukončeného maturitní zkouškou nabízí, z jakých předmětů budou uchazeči konat přijímací zkoušky nebo jaké najdou její absolventi 
uplatnění.  
 
Další list zájemce seznámil s tím, jaké zaměření studia si zde mohou zvolit. Přiložen byl i učební plán, kde se dozvěděli názvy předmětů 
a v jakém počtu hodin se v jednotlivých ročnících na škole vyučují. Jako poslední zde byla pozvánka pro žáky 6.-9. tříd ZŠ i mladších 
ročníků na talentovou soutěž v psaní na klávesnici. Prohlédnout si mohli také školní kroniku vedenou školním kronikářem Mgr. Karlem 
Čapkem, fotografie studentů jednotlivých tříd. Obchodní akademie má také svůj archiv uložený v budově školy. Ve školním roce 
2016/2017 navštěvuje Obchodní akademii Trutnov 191 studentů. 
 
ZŠ V Domcích Trutnov pořádala od 17:00 tradiční venkovní „Vánoce na kopci 2016“. V předstihu tak do města přišla vánoční atmosféra, 
k níž patřilo rozsvícení vánočního stromu, koledy, vánoční písně, divadlo, prodej vánočních výrobků a dekorací, občerstvení, ohňostroj 
atd. Sešlo se zde více než 200 diváků především z řad rodičů.   
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Ve výstavních prostorách v přízemí Staré radnice na Krakonošově náměstí byla slavnostně otevřena tradiční Výstava betlémů, kterou 
pořádá Středisko volného času Trutnov. K vidění zde bylo mnoho různých betlémů zapůjčených od soukromých majitelů. Nádherné 
paličkované betlémy, betlémy z vánočních perníčků, pohyblivý betlém z Dolní Kalné, deskový betlém z hospitalu Kuks, vystřihovací betlém 
Markéty Vránové nebo betlém z pálené hlíny, který vytvořili žáci ZŠ Voletiny. Ti darovali Středisku volného času Trutnov také pětici metr 
vysokých látkových postaviček z betlému (Panna Maria s Ježíškem, sv. Josef a Tři králové), které ve škole sami vyrobili. 
 
Z Trutnova se se svými výtvory představilo ještě mnoho dalších, např. Stacionář RIAPS, který zapůjčil betlém z pálené hlíny, nebo kroužek 
paličkování při KZČ Eldorádo Trutnov, který vystavil betlém paličkovaný. Paličkovaný betlém tentokrát vystavila také paní Hana 
Prokopcová, perníkovým betlémem se představila paní Alena Shrbená. Z rodinných majetků zapůjčil drobný betlém i Ing. Stanislav 
Freibert.  
 
V UFFU se konal 1. ples Lokomotivy Trutnov pořádaný u příležitosti 70. výročí organizovaného basketbalu v Trutnově. 
 
 
26. listopad 
 
Tato sobota patřila honu. V Pekle u Trutnova se sešlo necelých třicet myslivců na hlavní hon sezóny, jímž byl lov zajíců a bažantů. Než se 
tak stalo, museli všichni projít přísnou policejní kontrolou. Spočívala v dýchnutí do přístroje, který odhalí, zda dotyčný nepožil ještě před 
začátkem honu alkohol. Všichni museli předložit potřebné doklady opravňující k použití zbraně a mít v pořádku všechny uvedené údaje.  
 
Následně byly podrobeny kontrole také jejich zbraně, brokovnice. Kontrola trvala necelou hodinu a po ní mohl komisař trutnovského 
policejního Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jiří Zeman konstatovat, že vše je v naprostém pořádku a hon může začít.  
 
Poté myslivci navlékli teplé oblečení a vyrazili. Tentokrát na drobnou zvěř, bažanty a zajíce. Vítané by podle člena sdružení Miroslava 
Čingéra bylo narazit na nějakého divočáka. O jejich řádění myslivci dobře vědí. Zanechávají po sobě viditelné stopy, někdy po nich zůstane 
rozrytá celá louka. Jsou však pěkně mazaní a myslivci na ně narazí opravdu jen málokdy. 
 
I když hon v Pekle nebyl primárně zaměřen na odchyt divočáků, zkušenosti s nimi členové sdružení mají. Např. u dopravních nehod, které 
lesní zvěř způsobuje. Podle policejní mluvčí Šárky Pižlové došlo na Trutnovsku od září dodnes ke sto čtyřiceti střetům, loni ke 119. Jak však 
upozorňuje Vladislav Stárek, kolem Trutnova jde spíše o vysokou srnčí zvěř. Lidé by měli vědět, že když srazí autem zvíře, neměli by si ho 
brát domů. Hodně riskují, protože nevědí, v jakém zdravotním stavu bylo a jak se chovalo před střetem (KD, 28.11.2016). 
 
Začal Trutnovský adventní festival 2016 pořádaný občanským sdružením Regio Musici. Jeho náplní bude 5 koncertů, které proběhnou 
v kostele Narození Panny Marie v Trutnově. Děti do 10 let mohou navštívit kterýkoliv koncert zdarma, dospělí zaplatí 100,00 Kč a studenti 
a senioři 50,00 Kč. Vstupenku bude možné zakoupit na místě půl hodiny před začátkem každého koncertu. Všechny začínají v 16:00.  
 
Festival zahájilo tento den v 16:00 Polyfonní sdružení z Nového Města nad Metují, které pod vedením Lukáše Janka předneslo Requiem 
Wolfganga Amadea Mozarta.  
 
V Koncertní síni Bohuslava Martinů proběhl předvánoční koncert pořádaný sdružením Trutnov - město draka ve spolupráci s neziskovou 
organizací Paměť Krkonoš, na němž se smyčcovým kvartetem vystoupila trutnovská rodačka a absolventka zdejší ZUŠ Barbora Mochowá 
a skupina Oboroh.  
 
 
27. listopad 
 
Na tento den připadla 1. neděle adventní, den plný tradičních akcí, které připomínají, jak rychle se blíží nejkrásnější svátky v roce - 
Vánoce. Zájem byl o výstavu betlémů ve Staré radnici, ale nejvíce Trutnovanů zamířilo na Krakonošovo náměstí nebo do arciděkanského 
chrámu Narození Panny Marie, kde se od 16:00 konal Benefiční koncert, který pořádala Oblastní charita Trutnov.  
 
Vstupné bylo dobrovolné. Pokud návštěvníci přispěli peněžním dárkem, věděli, že výtěžek ze vstupného bude přidán k doposud 
shromážděným prostředkům na nákup automobilu s plošinou k přepravě hendikepovaných dětí do školy. Pochopili a pomohli. Otevřeli 
nejen svá srdce, ale také své peněženky a do pokladniček v předsíni často vkládali i stokorunové dary.  
 
Dveře do kostela se téměř nezavřely. Již dříve než hodinu před začátkem slavnostního koncertu byla polovina míst v kostelních lavicích 
obsazena a davy lidí proudily dál. Několik minut před zahájením nebylo již jediné místo k sezení a návštěvníci zde stáli. Zážitkem pro ně 
byl již pobyt v samotném kostele. Ti první přicházeli ještě za světla, ale jak ubíhal čas, světlo se pomalu vytrácelo a kostel se nenápadně 
nořil do šera. Jediné světlo osvětlovalo sochu Panny Marie na hlavním oltáři a pak zde hořela také první svíčka na adventním věnci 
zavěšeném ve středu kostela.  
 
S blížícím se začátkem koncertu se nenápadně rozsvěcovala další a další světla, až se kostelní loď rozzářila zlatavým světlem. Krátce po 
16. hodině se rozezněly varhany, ale návštěvníků stále přibývalo. Dveře se ještě dlouho po zahájení nezavřely, takový byl zájem.  
 
Návštěvníky nabitý kostel mile překvapil nejen pořadatele, ale také samotného starostu města Mgr. Ivana Adamce, který se po zahájení 
koncertu paní Carmen Mayerovou ujal na chvíli slova. Hodnotným programem provázela paní Carmen Mayerová a jako recitátor zde 
vystoupil i její manžel Petr Kostka. Dalšími účinkujícími byli Jana Prouzová (zpěv) a Vojtěch Milata (zpěv). Na varhany hrál Václav Uhlíř.  
 
Rodiče s malými dětmi zase přivítalo UFFO. V rámci akce Vánoční strom na ně čekala pohádka havlíčkobrodského Divadýlka Mrak 
nazvaná Vánoční pohádka aneb O Vánocích a zakleté čepičářce.  
 
Radost měli i ti, kdo se vypravili na Krakonošovo náměstí, aby byli svědky tradičního rozsvícení zdejšího vánočního stromu. Chvíle čekání 
si zkrátili prohlížením stánků a nákupy zboží. Co tu bylo k dostání? Všechno možné. Od adventních věnců, různobarevného jmelí, 
vánočních ozdob až po sýry a klobásy a něco na zahřátí. Víno, medovina, mošt aj.  
 
Bylo to potřeba, neboť byla docela zima a ten, kdo se rozhodl strávit zde celé odpoledne, to uvítal. Z pódia pro tuto příležitost 
nainstalovaného zněly koledy i a jiné písně, které přednesly dva soubory. Zazpíval zde i ředitel UFFA, pan MgA. Libor Kasík, který také 
celým programem provázel.  
 
Stejně jako kostel i náměstí se více a více nořilo do tmy a bylo úžasné sledovat, jak se v té tmě vyjímají osvětlené prodejní stánky. Na 
pořádek zde dohlíželi příslušníci Policie ČR a Městské policie Trutnov.  
 
S pomyslným úderem tři čtvrti na pět program skončil, na pódiu se objevil pan starosta. Pozdravil Trutnovany, vyjádřil radost nad tím, že 
se zde sešlo takové množství lidí, a připomněl také bohatou návštěvnost koncertu v kostele. Připomněl, že z důvodu natáčení reklamy ČEZ 
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byl letos vánoční strom rozsvícen dříve, a proto je připraveno jiné překvapení. Vzápětí se za doprovodu krásné hudby vánoční strom 
společně s okolím barevně rozzářil laserovými paprsky a efekty při LASER SHOW. 
 
Po skončení se ukázalo, jak mnoho lidí si nenechalo tuto zajímavou a velkolepou podívanou ujít. Na mnohých místech náměstí by 
nepropadl kámen. Ani letos nechyběl pod vánočním stromem z překližky vyřezaný, asi metr vysoký betlém, jehož autor se inspiroval 
papírovým vystřihovacím betlémem akademického malíře Jiřího Škopka. Kromě Svaté rodiny a tří klanících se králů je zde pastýř s třemi 
ovečkami, myslivec s puškou přes rameno a psem a také darovníci. Hospodyně v náručí s husou, tři chlapci přinášející kohouta, řezník 
s krabicí plnou jitrnic a jelit nebo hospodář vezoucí na trakaři velký pytel. Kromě nich tu nechybí ani tři muzikanti nebo chlapec sedící na 
sáňkách. 
 
 
28. listopad 
 
Gymnázium Trutnov uspořádalo Den otevřených dveří. Případní uchazeči o studium, jejich zákonní zástupci i další zájemci dostali 
příležitost prohlédnout si prostory budovy, zhlédnout ukázky výuky, získat informační materiály o škole a pohovořit si s učiteli i vedením 
školy o možnostech studia na této střední škole.  
 
 
29. listopad 
 
Dohadování kolem výběru ulice, která ponese jméno Václava Havla, neustává. Dnes o tom přinesl článek Krkonošský deník. Podle autorky 
článku Jany Mudrové se skoro s jistotou dá říci, že by s tím bývalý prezident Václav Havel nesouhlasil, kdyby dnes viděl, jaká se kolem 
uctění jeho památky v Trutnově strhla nedůstojná polemika (KD, 28.11.2016).  
 
Na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov se konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Cílem této 
soutěže bylo ověřit znalosti a schopnosti žáků pracovat a hrát si s mateřským jazykem trochu jinak, než jak jsou zvyklí v běžných hodinách 
českého jazyka.  
 
Náročné zadání kupodivu zvládla většina studentů s přehledem a podobně tomu bylo i se sepsáním slohové práce na téma „Nápis na zdi“, 
kdy naopak poměrně volně mohli uplatnit své umělecké cítění. 
 
Letošní Olympiády z českého jazyka se zúčastnily téměř tři desítky studentů. To je velmi nadstandardní počet a pro vyučující českého 
jazyka potěšující zjištění, kolik žáků má zájem projevovat své znalosti mateřského jazyka. 
 
V MŠ, ZŠ a Praktické škole Trutnov-Horní Staré Město měli žáci projektový den nazvaný Lidová písnička. 
 
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Trutnov uspořádalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově kaleidoskop se známým hudebním, 
divadelním a filmovým kritikem Janem Rejžkem, který navštívilo 59 posluchačů.  
 
 
30. listopad 
 
K 90. narozeninám popřáli na schůzce členové Klubu seniorů Trutnov svému předsedovi, panu Miroslavu Šafaříkovi. Mezi gratulanty byla 
také paní Hana Jůzlová z komise pro občanské záležitosti.  
 
Milé překvapení pro nejmenší děti přineslo pásmo krátkých filmů Břetislava Pojara nazvané Pojar dětem, realizovaných v jeho posledním 
tvůrčím období. Pásmo je složeno z pěti filmů - Psí historie z roku 2010, O princezně, která se nesmála z roku 2005, Hiroshi z téhož roku, 
Vánoční balada, k níž napsal scénář, ale až v roce 2015 ji režíroval Michal Žabka, a Narcoblues z roku 1997. Ačkoliv bylo pásmo určeno 
malým 4 až 7letým dětem, Vánoční balada a hlavně Narcoblues bylo velmi aktuální a oslovilo by i děti starší, kolem 10 let. 
 
V UFFU vystoupila kapela Tata Bojs. Před koncertem byla v Galerii UFFO otevřena výstava jejího frontmana, sochaře Milana Caise, 
nazvaná Dveře dovnitř. Projekt se uskutečnil za podpory Ministerstva kultury ČR.  
 
 
A co zajímavého se ještě přihodilo v měsíci listopadu? 
 
Město Trutnov vyzvalo příznivce kultury v Trutnově a okolí, aby na MěÚ Trutnov písemně oznámili jména jednotlivců nebo kolektivů, 
kteří významně přispěli ke kulturnímu životu ve městě v roce 2016 nebo městu přinášejí trvalé hodnoty v oblasti umění, zájmové umělecké 
činnosti, případně v dalších kulturně-společenských aktivitách. Kulturní cena může být udělena rovněž in memoriam. Návrh na udělení 
kulturní ceny může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je v Trutnově hlášena k trvalému pobytu nebo na území města vlastní 
nemovitost, nebo právnická osoba se sídlem v Trutnově. Návrh musí obsahovat jméno a bydliště kandidáta, kulturní oblast, konkrétní 
dosažené výsledky nebo stanovení přínosu pro město, jméno, bydliště a podpis navrhovatele.  
 
Podobně je tomu se sportem. Příznivci sportu mohou písemně oznámit zase jména sportovců, sportovních kolektivů, trenérů, cvičitelů 
a rozhodčích, kteří se v roce 2016 nejvíce přičinili v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy se záměrem trvale podporovat sportovní dění ve 
městě. Návrh musí obsahovat jméno a bydliště kandidáta, sportovní oblast, konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu pro 
město a jméno, bydliště a podpis navrhovatele.  
 
Během měsíce listopadu se firma ABB, s.r.o., zúčastnila několika odborných konferencí. Jednalo se o konferenci ČK CIRED v Táboře 
a konferenci VN v Rožnově pod Radhoštěm. Dále byla uspořádána akce pro střední management zákazníků firmy 
— večerní společenská akce v Divadle Bez zábradlí v Praze. Zúčastnily se jí všechny čtyři divize ABB (PG, EP, DM, AP). Celkově akce 
obsáhla 320 zúčastněných.  
 
Ke konci tohoto měsíce proběhla na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov soutěž v poskytování první 
pomoci, která zde má již mnohaletou tradici. Na družstva mladších a starších žáků čekaly dvě modelové situace a znalostní test z oblasti 
první pomoci. Kromě vlastní soutěže si žáci i jejich pedagogický doprovod mohli prohlédnout školu a vyzkoušet si práci s anatomickými 
modely několika tělesných soustav. 
 
Do soutěže byly zařazeny také dvě novinky, které si získaly velký ohlas. Těmi bylo poskytnutí první pomoci u modelové situace v reálném 
venkovním prostředí dopravní nehody osobního automobilu se čtyřmi zraněnými. K tomu soutěžící dostali mobilní telefon, kde se po 
zavolání ozval dispečink záchranné služby, což byl pro starší žáky pořádný úkol, který však hravě zvládli.  
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Nevšední program čekal na děti MŠ Komenského Trutnov. Navštívil je sám pán hor, Krakonoš. Letos však nepřišel sám, přivedl s sebou 
své pomocníčky. Vyprávěl dětem a ty poznávaly lesní zvířátka a dostaly od Krakonoše malé dárky.  
 
Třída Medvídků MŠ Žižkova Trutnov získala nové zvířecí kamarády. Jsou jimi dva křečci. 
 
Galerie Draka Trutnov si letos v listopadu připomněla čtyři roky své existence. Jak prozradil předseda sdružení Trutnov - město draka 
Otto Štemberka, dosud ji navštívilo dvacet tisíc návštěvníků. Galerie věnovaná mytologickému zvířeti, s nímž se pojí nejstarší pověsti 
o založení města, má své sídlo ve sklepích ZUŠ Trutnov ve Školní ulici.  
 
Stálou expozici doplňují komorní projekty - autorská čtení, výtvarné dílny, hudební pořady, přednášky i výstavy. Na uspořádání koncertu 
je však tento prostor malý. Proto předvánoční koncert, který u příležitosti tohoto výročí sdružení Trutnov - město draka společně 
s neziskovou organizací Paměť Krkonoš uspořádalo, se uskutečnil v Koncertní síni Bohuslava Martinů. Více o tomto koncertě 
a účinkujících KD, 22.11.2016. 
 
Galerie Hippo nabídla svoji poslední výstavu v tomto roce, v níž se svými fotografiemi představil Tomáš Jirka.  
 
UFFOSKOP přinesl velmi zajímavé rozhovory, které vedl Pavel Cajthaml. V prvním s názvem „Obrazy naživo? To je úplně jiný dojem“ 
položil několik zvídavých otázek trutnovskému výtvarníkovi Jiřímu Grusovi. Ve druhém odpovídali na jeho otázky trutnovská herečka 
Marie Doležalová a její životní partner, pražský tanečník Marek Zelinka. Překvapením byl rozhovor se zpěvákem a bubeníkem skupiny 
Tata Bojs Milanem Caisem. K anketní otázce Co s trutnovským Bojištěm? se vyjádřil ředitel UFFA Libor Kasík, ředitel sportovišť Radek 
Horák, pořadatel festivalu Obscene Extreme Miloslav Urbanec řečený Čurby a Roman Dorňák z Kulturního klubu Kabinet.  
 
Východní Krkonoše zvou návštěvníky pomocí nové videoprezentace „Prodejchej si Krkonoše“. Svazek obcí Východní Krkonoše představuje 
ve svém spotu lákavá a tajemná místa krkonošské přírody a jednotlivých obcí svazku a ukazuje kouzlo zdejší krajiny, kde si vybere každý 
návštěvník. Jedno, zda přišel za sportem, turistikou, kvalitním trávením volného času se svou rodinou či relaxem a odpočinkem. 
 
Netradiční pojetí videa ukazuje jednodenní příběh běžce od jeho časného ranního vyběhnutí z rozespalého náměstí v Trutnově až po 
zdolání nejvyššího vrcholu Sněžky. Hlavním hrdinou spotu je 28letý student architektury Jakub Brádler z Trutnova, který splnil veškeré 
režisérovy představy a požadavky. Ten si přál, aby běžec byl místní, měl ke Krkonoším úzký vztah a v horách často skutečně běhal pro 
radost z pohybu (RL, listopad 2016).  
 
Tématem kulturně-společenského magazínu Trutnovinky bylo tentokrát jídlo. Tradiční úvodní otázka zněla Jak vládnete v kuchyni? 
a mezi pěti oslovenými na ni odpovídala také softballová trenérka Jana Klempířová. Rozhovor poskytli mimo jiné majitel trutnovského 
řeznictví Verner Hampl, majitelé tří nejznámějších restaurací v Trutnově (Jan Hušek, Radek Rainet a Eduard Bednařík) a krátce byla 
představena také vegetariánská restaurace Baladea Roberta Holmana v Lipové ulici v Trutnově. Dočíst se zde můžete, jak a co svačí žáci ZŠ 
V Domcích nebo jak se stravuje nejstarší 67letý trutnovský bezdomovec Slávek Mikyska.  
 
Pomocí článku mohli čtenáři Trutnovinek nahlédnout také do práce paní učitelek v Soukromé MŠ a jeslích Meluzínek, Trutnov.  
 
V předsíni arciděkanského chrámu Narození Panny Marie byla instalována tradiční adventní výstava výtvarných prací dětí MŠ Tkalcovská 
Trutnov. 
 
Pod názvem Deník venkovského faráře vyšla kniha rozhovorů s P. Janem Rybářem. Zakoupit ji za 220,00 Kč je možné u Ing. Stanislava 
Freiberta. 
  
Dle statistiky, kterou pravidelně zpracovává vedoucí kina Vesmír Anna Jerhotová, byla nejnavštěvovanějším titulem měsíce listopadu dvě 
představení Fantastická zvířata a kde je najít (2D), na která přišlo dohromady 380 diváků. Druhým byla dvě představení Trollové (2D) 
s 278 diváky. Třetí místo patří představení Fantastická zvířata a kde je najít (3D), které vidělo 143 diváků. Jen o málo menší byl zájem 
o další dvě představení, a to Bezva ženská na krku (138 diváků) a podobné návštěvnosti (132 diváků) dosáhla dvě představení Doktor 
Strange (2D). Na 37 představení přišlo do kina Vesmír celkem 2 232 diváků. Tržba činila 244.400,00 Kč. 
 
Úspěch na dvou prestižních závodech měli tři známí trutnovští plavci. Na otevřené mistrovství Rakouska do Grazu odjela Martina 
Elhenická a na 8. kolo Českého poháru v Brně Klára Šimánová a Aleš Umlauf. Závody v Rakousku byly pro domácí plavce zároveň 
kvalifikací na mistrovství světa v Kanadě. Na 800 m kraul zde Martina Elhenická zvítězila v osobním rekordu 8:30,30. Na 1500 m kraul 
byla druhá, na 400 m kraul také druhá a na 200 m kraul obsadila třetí místo. Nakonec se ještě dohlásila na 100 m kraul, kde byla 
překvapivě třetí.  
 
Dařilo se i oběma dalším plavcům v Brně. Klára Šimánová si na 200 m znak vylepšila osobní rekord na 2:16,33 a ze 4. místa postoupila do 
finále. Z něho se však z důvodu účasti na závodu 200 m motýlek odhlásila. Na 200 m motýlek získala 2. místo a na 800 m kraul časem 
8:48,81 místo první. Aleš Umlauf zde dosáhl dvou osobních rekordů, 100 m znak 1:03,46 a 400 m kraul 4:22,27 (Trutn., 23.11.2016). 
 
Výborných výsledků dosáhli mladí cyklisté, kteří obhájili loňské vítězství v Poháru mládeže SCKHK. Tato celoroční soutěž šestnácti závodů 
na silničních i horských kolech je určena pro mladé cyklisty a cyklistky v kategoriích žáci mladší, žáci starší, kadeti a junioři. Vítězkou mezi 
staršími žákyněmi byla Kamila Teichmanová, v kategorii starších žáků byl Marek Míl druhý. Martin Lelek za kadety a Josef Mojžíš za 
juniory se stali vítězi svých kategorií. Josef Mojžíš se zároveň stal jezdcem s nejvyšším počtem bodů (RL, listopad 2016).  
 
 
Matriční události 
 
V měsíci listopadu přišlo v trutnovské porodnici na svět celkem 56 dětí, 28 chlapců a stejný počet děvčátek. Novými občánky města 
Trutnova se stalo 10 chlapců a 7 děvčátek.  
 
Před Městským úřadem Trutnov uzavřelo manželství 7 párů.  
 
V měsíci listopadu zemřelo v Trutnově celkem 44 občanů, 23 mužů a 21 žen. Z tohoto počtu zemřelo 22 trutnovských občanů, 13 mužů 
a 9 žen. 2 úmrtí byla zapsána do matriční knihy pro město Pilníkov.  
 
V průběhu měsíce členky komise pro občanské záležitosti při významných životních jubileích navštívily s kytičkou, gratulací a malým 
dárkem 35 trutnovských spoluobčanů. 
 
Na Staré radnici v Trutnově proběhlo slavnostní uvítání do života 46 malých trutnovských občánků.  
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Nezaměstnanost v listopadu 
 
Podle statistického přehledu za měsíc listopad 2016 vydaného Úřadem práce Trutnov bylo na okrese Trutnov k 30.11. evidováno 
3 279 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, z toho 3 138 dosažitelných. Z toho bylo 1 733 žen, z nich dosažitelných bylo 1 660. 
Absolventů a mladistvých bylo celkem 178, dosažitelných bylo 177. Z toho bylo 141 absolventů, z nichž bylo 37 do 18 let. Osob se 
zdravotním postižením bylo celkem 553. Podíl nezaměstnaných činil 4,1 %. 
 
 
 
PROSINEC 
 
1. prosinec 
 
O pět dnů později, 05.12., uplyne 20 let od doby, kdy byl založen Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis. 
K tomuto výročí byla uspořádána ve Špindlerově Mlýně výroční konference, jejíž součástí bylo také slavnostní ocenění nejaktivnějších 
českých a polských subjektů a osobností.  
 
Město Trutnov je členem Euroregionu Glacensis od chvíle jeho založení a za tu dobu se mu podařilo navázat pevné přeshraniční vztahy 
v oblasti kultury, turistického ruchu, sportovních aktivit dětí a mládeže, ale také i vztahy ekonomické. Za tuto dvacet let trvající spolupráci 
získalo město Trutnov ocenění pro nejaktivnější obce a města v Euroregionu Glacensis, které tento den slavnostně převzali místostarostka 
Ing. Hana Horynová a tajemník MěÚ Ing. Jan Seidel. Zprávu o získaném ocenění podala Mgr. Šárka Naglová, euromanažer 
a zaměstnankyně Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov (RL, prosinec 2016).  
 
Téměř půl roku uplynulo od poslání doporučeného dopisu s vratkou na adresu Gerda Frieberg, 2204/85 Skymark Dr., Toronto, Ont. M2H, 
kde jsem jako kronikářka odpovídala paní Gerdě na její dotaz. Měsíc co měsíc jsem přicházela na podatelnu MěÚ Trutnov s dotazem, zda 
mají nějakou zprávu o doručení dopisu. Odpověď pracovnic vždy byla, že nikoliv. Proto byla podána reklamace.  
 
Česká pošta, s.p., Tým mezinárodní reklamace a náhrady, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, k tomuto dni sdělila, že provozovatel 
poštovních služeb v zemi určení záležitost nevyřídil ve stanovené lhůtě a reklamační list nevrátil do ČR a odesílateli bude poskytnuta 
paušální náhrada dle čl. 118 ods. 2 Poštovních podmínek. Více list přiložený v příloze kroniky.  
 
Z technických důvodů zavřeno, dnes vám navaří m. financí a k. vláda. Tento nápis se objevil tohoto dne na dveřích zavřené jídelny Kotva 
v Horské ulici (KD, 02.12.2016). Od tohoto dne totiž vešla v platnost povinnost používání registračních pokladen. 
 
Dvě ceny v projektu Dětský čin roku získala 14letá žákyně 8. třídy ZŠ V Domcích Zuzana Kopecká. Bylo to v kategoriích Pomoc starším 
lidem a Pomoc n@ netu. Do letošního projektu poslala dva příběhy s názvy Dědeček a Sestřenka. V prvním se vyznala z lásky ke svému 
vážně nemocnému dědečkovi, kterému svými pravidelnými návštěvami zpříjemňovala pobyt v nemocnici, a ve druhém se rozepsala o své 
pomoci sestřenici, která se stala obětí kyberšikany.  
 
Nadační fond Dětský čin roku předává ceny v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze. Do projektu bylo přihlášeno víc než 
650 příběhů, které líčily skutek samotného autora nebo jeho vrstevníků (Trutn., 02.12.2016). 
 
V MPT proběhla slavnostní prezentace 22. svazku vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší a přednáška Ing. Güntera Fiedlera. Na 
sborníku věnovaném nedávnému životnímu jubileu zmíněného Ing. Fiedlera se podílelo 34 autorů zabývajících se různými tématy. 
Prezentace se zúčastnilo 80 návštěvníků.  
 
Ve výstavním prostoru Městského úřadu Trutnov byla slavnostně otevřena nová výstava nazvaná The Peace of Land Art. Pomocí fotografií 
představil svá pomíjivá umělecká díla vzniklá v přírodě z artefaktů, které měl na místě právě k dispozici, trutnovský umělec Jan Macek, 
představitel land artu a stone balancingu. Mezi nimi nechybí ani z kamenů vytvořený Oblouk, s nímž autorovi pomáhal jeho kolega Rudolf 
Waypa Novák. S faktem, že jeho díla vezme dříve či později čas, je umělec smířený. Někdy to bývá lidským zásahem, jindy se o zánik 
postará sama příroda.  
 
 
1.-21. prosinec 
 
V sídle společnosti Lesy a parky Trutnov, s.r.o., Úpická 469, Trutnov proběhl prodej vánočních stromků. 
 
 
1.-23. prosinec 
 
Vánoční náladu do Trutnova vnesly také vánoční trhy na Krakonošově náměstí.  
 
 
2. prosinec 
 
Česká lesnická akademie Trutnov uspořádala Den otevřených dveří. Více RL, listopad 2016. 
 
Na Obchodní akademii Trutnov proběhla série přednášek sebeobrany pro studenty 3. a 4. ročníků. 
 
Ačkoliv do návštěvy Mikuláše chyběly ještě tři dny, některé děti se s ním setkaly již tohoto dne odpoledne. Pokud ovšem se svými rodiči 
zašly na Mikulášoviny do UFFA, zábavný pořad, kde kromě Mikuláše a jeho čertovského a andělského doprovodu nechyběl ani malý dárek. 
Než se tak stalo, musely však splnit pár lehkých úkolů. 
 
 
3. prosinec 
 
Na druhém koncertu Trutnovského adventního festivalu 2016 se se svým repertoárem představil známý sbor Gymnázia Trutnov Colours 
of GTU. 
 
Krkonošský deník otiskl práci Zuzany Kopecké Sestřenka, oceněnou v projektu Dětský čin roku.  
 
Tkalcovské muzeum Domu pod jasanem pořádalo Staročeské Vánoce v muzeu. V nabídce workshopů byla výroba foukaných skleněných 
ozdob, jmenovek, svícnů, vánočních přání, zdobení perníčků aj.  



95 

V trutnovském sportovním areálu Na Nivách se konal Vánoční mezinárodní turnaj v judu U9 (2008-09), U11 (2006-07) a U13 (2004-05), 
kterého se zúčastnilo více než 130 závodníků a závodnic z 16 oddílů České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa a Polska. Domácí 
Lokomotivu Trutnov reprezentovalo na třech tatami 25 závodníků, kteří vybojovali celkem 14 medailí. Nejlepší se třemi vítěznými závody 
byli Michal Imerlišvili a Richard Bureš, ze dvou vítězství se radovali David Šopinec, Petr Čížek a Ondřej Frejvald. Turnaj se uskutečnil za 
podpory města Trutnova, Královéhradeckého kraje a Lokomotivy Trutnov.  
 
 
3.-4. prosinec 
 
V krytém bazénu v Trutnově proběhlo Zimní MČR mladšího žactva v plavání, které uspořádal Plavecký oddíl TJ Loko UP GROUP Trutnov.  
 
Ve sportovní hale Arena Sparta Praha se konalo Mistrovství České republiky 2016 v karate, na který se nominovalo 10 závodníků SKBU 
Trutnov, z. s. Do soutěže nakonec nastoupilo 6 závodníků. Nejlépe si vedla Anna Marie Wagnerová, která postoupila do finále v kategorii 
kumite juniorky +59 kg. Ve finále vybojovala 2. místo a stala se ve své kategorii vicemistryní ČR v karate pro rok 2016 (RL, prosinec 2016).  
 
 
4. prosinec 
 
V rámci Rodinných UFFOkousků hostilo UFFO Divadlo Žlutý kopec, které zde nabídlo představení Andělé ze zapomenuté skříňky. 
 
Kino Vesmír promítlo animovaný snímek beze slov vyprávějící příběh trosečníka na ostrově obydleném želvami, kraby a ptáky.  
 
 
5. prosinec 
 
Tímto dnem začal nový pracovní týden a mnozí řeší, kam zajít na oběd. Daleko to nemají zaměstnanci Městského úřadu Trutnov. Bufet 
nabízející hotová jídla od pondělí do pátku se nachází přímo v budově Nové radnice, vlevo od vchodu. A jaké dobroty na strávníky tento 
týden čekaly? Polévka dle denní nabídky a hlavní jídlo.  
 
Pondělí:  Hovězí pečeně s rajskou omáčkou a houskovým knedlíkem 
Úterý:  Smažený hermelín, brambor a šopský salát 
Středa:  Halušky se zelím a uzeným masem 
Čtvrtek:  Kuřecí plátek na žampionech s rýží  
Pátek:  Francouzské brambory a salát z červené řepy 
 
Proběhla třetí přednáška Oblastního spolku Českého červeného kříže Trutnov. Přednáška byla věnována neúrazovým akutním stavům, 
k nimž patří mdloba, náhlá bolest na hrudi, cukrovka, epilepsie, mozková příhoda, dušnost aj.  
 
Převlečeni za Mikuláše, anděla a čerta vyrazili žáci Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov na návštěvu 
jesliček, dětského oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a Sanatoria Trutnov. S sebou nesli spoustu drobností a perníčků, které napekla 
děvčata v domově mládeže.  
 
Třída 3.A Obchodní akademie Trutnov odjela na exkurzi na Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních. 
 
Výročí 120 let od svého založení oslavila ZŠ Náchodská Trutnov-Poříčí. Pestrý program začal již ve čtvrtek 01.12. akademií v rekonstru-
ované školní tělocvičně a o den později se pro dospělé konal ples.  
 
05.12. je dnem, kdy hodným dětem naděluje dárky Mikuláš. Ani letos tomu nebylo jinak a ve společnosti anděla i čerta navštívil také 
nemocné děti, které musely tento pro ně tak významný den trávit léčením v trutnovské nemocnici.  
 
Na malé děti z MŠ a žáky 1. až 5. tříd ZŠ čekalo v UFFU představení Vánoční putování s anděly.  
 
Předvánoční setkání bylo také náplní Akademie třetího věku, které v kině Vesmír uspořádalo UFFO a Český červený kříž.  
 
 
6. prosinec 
 
Společnost česko-německého porozumění uspořádalo pro své členy dopolední Kaffeeklatsch - setkání u kávy. 
 
Mikuláš naděloval tohoto dne v MŠ Trutnov, odloučené pracoviště V Domcích. Kromě mikulášské nadílky dostaly děti i další milý dárek, 
divadelní představení, které jim zahrály paní učitelky. 
 
Vánoce pro zvířátka uchystala třída Lvíčků MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Žižkova. Navštívila a obdarovala pejsky a kočičky v útulku 
v Trutnově-Poříčí.  
 
V MPT přednášel Mgr. Roman Reil, ředitel SOkA Trutnov. V přednášce nazvané Trutnovský starosta a významný rodák MUDr. Josef Flögl 
(1844-1894) byla představena významná osobnost 19. století. Památkou na starostu Flögla je znak města Trutnova, který objevíme 
v dlažbě presbytáře arciděkanského chrámu Narození Panny Marie v Trutnově. Přednáška se uskutečnila ve spolupráci s trutnovskou 
Společností česko-německého porozumění a navštívilo ji 44 posluchačů.  
 
 
7. prosinec 
 
Spor o to, která z ulic ponese jméno Václava Havla, vrcholí. Hlasovat o tom bude městské zastupitelstvo dne 12.12. To by mohlo 
s konečnou platností rozhodnout vleklý spor o to, zda by to měla být ulice Horská, či Revoluční. K tomuto problému se rozsáhlým článkem 
vrátil i deník Mladá fronta DNES (MFD, 07.12.2016). 
 
Kino Vesmír reprízovalo pásmo 5 animovaných filmů B. Pojara nazvané Pojar dětem. 
 
Slavnostní vernisáží otevřela Galerie Mates výstavu žáka ZŠ Karla Řezníčka, člena kroužku výtvarné fotografie Střediska volného času 
Trutnov, vedeného trutnovským fotografem Romanem Dulou.  
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V krytém bazénu v Trutnově proběhl 2. ročník plaveckých závodů pro mentálně postižené nazvaný Vánoční kapřík. Tuto akci pořádal 
SPARTAK TRUTNOV ve spolupráci s Plaveckou školou TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. Soutěžilo čtyřicet nadšených závodníků a vítězi byli 
vlastně všichni. Všichni totiž měli radost ze svých výkonů i výkonů soupeřů (RL, prosinec 2016).  
 
 
8. prosinec 
 
Jen 28 zájemců ve věku 27 až 84 let využilo příležitosti a přišlo do plicní ambulance trutnovské nemocnice dát si u příležitosti Světového 
dne obstrukční plicní nemoci bezplatně vyšetřit plíce. Kuřáci jako cílová skupina, jíž bylo toto vyšetření hlavně určeno, se však nedostavili. 
Přitom podle slov primáře Jana Koláře má kouření na svědomí asi 80 % případů této nemoci.  
 
Podle jeho vyjádření byly nejčastějšími důvody, proč se dotyční na bezplatné vyšetření dostavili, dlouhodobý kašel nebo namáhavá 
dušnost. Pouze 5 z celkového počtu 28 vyšetřených byli kuřáci.  
 
Všem byla provedena spirometrie, přičemž snížené hodnoty byly zachyceny u šesti z nich. U pěti to bylo lehké omezení plicních funkcí 
a u jednoho středně těžké. Dva z přišlých už byli v této plicní ambulanci vyšetřeni a léčeni, ostatním bylo doporučeno další vyšetření (KD, 
08.12.2016). 
 
Tento den patřil v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově tradičnímu, již osmému předvánočnímu odpoledni. V programu bylo slavnostní 
otevření výstavy betlémů z muzejních sbírek nazvané Nesem vám noviny..., vystoupení trutnovského pěveckého sboru Colours of GTU, 
malý violoncellový koncert Karolíny Klempířové, která přednesla části suit J. S. Bacha, či koncert souboru Šmikuranda z České Skalice, 
který zahrál lidové písně a koledy. Pro nejmenší návštěvníky zde byla připravena výtvarná dílna, kde si z barevných korálků mohli vyrobit 
a domů si odnést hvězdu na vánoční stromeček. Zájem byl velký. Do muzea přišlo 300 návštěvníků.  
 
Výstava Nesem vám noviny… zaměřená na historické skříňové betlémy 19. a 20. století a velmi oblíbené vystřihovací papírové betlémy 
překvapila návštěvníky nejedním pozapomenutým skvostem. K vidění zde byl např. papírový vystřihovací Staročeský betlém Mikoláše 
Alše, Český betlém Josefa Lady, betlém Marie Fischerové-Kvěchové, Jiřího Trnky nebo pozoruhodný betlém Cyrila Boudy z roku 1969, kde 
má sv. Josef tvář Alexandra Dubčeka a muzikant hrající na basu tvář Josefa Smrkovského. Raritou tohoto betlému je také pionýrka 
nesoucí transparent s nápisem „Ať žije náš Ježíšek“. 
 
Z regionálních výtvarníků se tu Krkonošským betlémem a betlémem z Malých Svatoňovic představil dosud žijící akademický malíř Jiří 
Škopek, vzpomínkou na Karla Kratochvíla byl betlém s motivem kostela sv. Jana Křtitele a dřevěnou zvonicí ze Rtyně v Podkrkonoší. Nově 
byl pro tuto příležitost muzeem zakoupen a vystaven také papírový vystřihovací betlém známého náchodského výtvarníka Jaroslava City. 
Z trutnovských výtvarníků vystaveným betlémem z roku 2011 mohl potěšit pouze Miloš Trýzna.  
 
Jeho unikátní, humorně laděný betlém bude určitě dělat radost všem generacím, které přijdou po nás, neboť se jeho prostřednictvím 
podívají do Trutnova naší doby a poznají zde některé z jeho obyvatel, které tu bylo možno každodenně potkat. Jak prozrazuje budova Staré 
radnice, domy i věž kostela Narození Panny Marie, jsme na Krakonošově náměstí.  
 
Svatá rodina zde našla útočiště v obyčejné dřevěné boudě a také věci kolem ní připomínají současnost. Nejdůležitější kromě klečící Panny 
Marie oděné do krátkých šatů ke kolenům a sv. Josefa je samozřejmě maličký Ježíšek. V podání Miloše Trýzny však nejde o malé, právě 
narozené miminko, ale o pod červenobíle pruhovanou peřinkou si hovícího pořádného cvalíka v polámaných jesličkách, které jeho váhu 
nevydržely. 
 
Právě to asi způsobilo, že se oslík a volek, kteří samozřejmě nemohou chybět, smějí. Nebo že by se radovali z proutěného koše soli, který je 
tu pro ně nachystán? Současné jsou i Ježíškovy hračky, dřevěná kachnička, míč nebo náklaďák. Na stolku vedle sv. Josefa vidíme polovinu 
vánočky a hrníček se lžičkou, v níž byl před chvílí asi horký čaj pro zahřátí. Světec sám svírá v ruce trojdílný jídlonosič, jako by se právě 
chystal odejít někam pro oběd.   
 
Ovšem největším překvapením pro všechny naše potomky, kteří jednou zatouží vrátit se do časů, které již nemají pamětníka, jsou 
darovníci i všichni ti, co spěchají Ježíška spatřit. Jsme na Krakonošově náměstí, takže k jesličkám zavítal na návštěvu i samotný vládce 
našich nejvyšších hor Krakonoš. Přichází se sojkou na rameni, jako dárek nese Ježíškovi lyže a velikého hřiba. S obrovským zlatým klíčem 
od města tu objevíme starostu Ivana Adamce, pán s velkou knihou není nikdo jiný než dlouholetý kronikář města prof. Antonín Just.  
 
Navštívit Ježíška spěchá i prodejce aut z Autostylu Oldřich Vaněk. Přináší model auta. Firmu BAK, která postavila UFFO, zastupuje Josef 
Křivský, jehož prozrazuje model této budovy, který nese. Basketbalistka věnuje Ježíškovi basketbalový koš, v němž je zasazeno logo 
s liškou, kterým se kdysi pyšnila Kara Trutnov. Na jedné noze má nasazenu lyži a na druhé ploutev, což symbolizuje lyžování a plavání, 
další dva sporty, v nichž trutnovští sportovci kromě basketbalu vynikají.  
 
Paní s kolovrátkem, který drží způsobem, jako by šlo o kytaru, je připomínkou trutnovského podniku Texlen. Noty jsou počátkem naší 
státní hymny Kde domov můj, kterou jako by kolovrátek sám od sebe hrál. Jsme-li v Trutnově, chybět nemůže ani soudek piva Krakonoš. 
Ten nepřináší žádný zaměstnanec pivovaru, nýbrž je umístěn na opodál stojící soše Krakonoše. 
 
Člen Klubu vojenské historie Trutnov oblečený ve slušivou uniformu vojáka z doby prusko-rakouské války, jež Ježíškovi nese v síťovce 
kapra, je Petr Kopecký. Elektrárnu Trutnov-Poříčí zastupuje její bývalý ředitel Vlastimil Šubrt, důlní vozík naplněný uhlím tlačí trutnovský 
fotograf a znalec důlních děl Václav Jirásek, početné zaměstnance proslulého Texlenu Trutnov připomíná Zdena Farská. Zdravotní sestra 
s velikým bernardýnem je Dagmar Vaňková pracující v Masarykově domě. Prodavačka textilu je dcera pana Trýzny Věra Najmanová, 
obrovský meloun přináší vnuk pana Trýzny Felix Zapletalík.  
 
Dále se v betlému nacházejí postavy, k nimž nelze přiřadit jméno žádného obyvatele Trutnova, ovšem připomínají něco z toho, čím je toto 
město velmi proslulé. V mysliveckém oděvu přichází student ČLA Trutnov, který nese obrovské jelení parohy, zvědavá na Ježíška je i paní 
vracející se z nákupu v Lidlu.  
 
Vskutku povedení jsou i tři králové, v nichž byste ctihodné mudrce či vznešené vládce cizích zemí rozhodně nehledali. Jeden z nich 
opásaný mečem vede na řetěze krotkého zeleného draka, druhý klečí s otevřenou krabicí plnou zlatých mincí a třetího oblečeného do šatů, 
které nosí dnešní muži, prozrazuje jen červený polštář, na němž spočívá zlatá královská koruna. Všimnete-li si loga na jeho šatech, zjistíte, 
že je zde zpodobněn předseda Klubu seniorů Trutnov Miroslav Šafařík. Pokud někoho napadne, že v případě krále s drakem by mohlo jít 
o připomenutí bájného hrdiny rytíře Truta, domnívá se správně. Vždyť ani havran se zlatým prstenem v zobáku, jak jej známe ze znaku 
města, nechybí. Usadil se na střeše boudy, tam, kde jindy bývá betlémská hvězda či anděl s mluvící páskou.   
 
Pramenem k poznání města Trutnova je i opodál stojící vánoční stromeček. Místo tradičních ozdob je poset lístky s názvy místních 
podniků, firem, škol, organizací či regionálního tisku. Určitě hodně řeknou nápisy Radniční listy, Obchodní akademie, Kasper, Loko 
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Trutnov, Grund, Trutnovinky, Želvička, ZPA, Xantipa aj. Tento betlém a ještě několik dalších sestavil trutnovský občan Roland Günther 
(osobní sdělení autora betlému Miloše Trýzny).  
 
Zimu a Vánoce si málokdo dokáže představit bez vánočních a zimních pohlednic Josefa Lady, akad. malíře Jiřího Škopka a dobových 
vánočních dopisnic z doby 1. poloviny 20. století. Z Ladových pohlednic vystavilo muzeum mimo jiné také pohlednici s motivem Před 
rodnou chalupou. Největším překvapením z díla Jiřího Škopka však byl drobný originál kolorované kresby z roku 2009 (14,5 x 21 cm) 
nazvaný Trutnovské náměstí v zimě, který před časem také posloužil pro vydání krásné dopisnice.  
 
S ní se opět ocitáme na Krakonošově náměstí, na které shlížejí dvě trutnovské věže, věž Staré radnice a věž arciděkanského chrámu 
Narození Panny Marie. Ve zvláštním provizorním přístřešku podobném slepičí kukani spleteném ze smrkových větví stojí drobné jesličky 
vystlané senem. V nich sedí do oděvu z bílé látky oblečený Ježíšek a u jeslí klečí Panna Maria a sv. Josef, oba v oděvu prostých 
venkovských lidí.   
 
Na webových stránkách trutnovské městské televize se objevilo video a zpráva o sobotním úspěchu dvou dopoledních, zcela vyprodaných 
představeních ochotnického Divadla Bez Zábran, která se konala v restauraci ve Voletinách. Jimi divadlo představilo vlastní verzi známé 
televizní pohádky Honza málem králem. 
(tvdrak.cz/video/honza-malem-kralem - Náhled) 
 
 
8.-10. prosinec 
 
Malé adventní trhy na tyto dny nachystalo pro obyvatele Trutnova i další zájemce UFFO. Také letos šlo o setkání s řemesly a dobrými 
nápady, jak se psalo již v pozvánce Krkonošského deníku ze dne 06.12.2016. K dostání zde byla např. keramika, batika, krajka, bižuterie, 
šperky, vyšívané ubrusy nebo výrobky ze skla a dřeva (Trutnovsko 5 plus 2, 08.12.2016). 
 
V souvislosti s reklamací nevyřízené záležitosti ve stanovené lhůtě zaslal Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 
podací poště 541 07 DEPO Trutnov 70 dispozice pro zaslání náhrady v paušální výši.   
 
Tento den byl Dnem otevřených dveří na ZŠ Rudolfa Frimla, Trutnov. 
 
Odpoledne před UFFEM patřilo Adventnímu muzicírování. Koledy a další skladby zde zahrála Krakonoška.  
 
V rubrice Čtení na víkend přinesl Krkonošský deník obsáhlý celostránkový rozhovor s třiadevadesátiletou malířkou a spisovatelkou knih 
pro děti Daisy Mrázkovou (KD, 09.12.2016).  
 
 
9.-11. prosinec 
 
V kině Vesmír se promítal film Anděl Páně 2, volné pokračování úspěšné vánoční pohádky režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně s Ivanem 
Trojanem jako andělem Petronelem a Jiřím Dvořákem coby čertem Uriášem.  
 
 
9.-23. prosinec 
 
Na Krakonošově náměstí probíhaly vánoční trhy s programem. V pondělí 02.12. v 17:00 zde pod vedením Michala Horáčka vystoupil 
pěvecký sbor ZUŠ Trutnov, ve čtvrtek 15.12. se představil H-kvintet a žáci pěveckého oddělení ZUŠ Trutnov, úterý 20.12. patřilo žákům 
literárně-dramatického oboru pod vedením Šárky Zikové a jako poslední zde 21.12. na elektrický klavír zahráli žáci klavírní třídy Štěpánky 
Hrubecké.  
 
 
10. prosinec 
 
Třetí koncert Trutnovského adventního festivalu 2016 patřil jeho pravidelným hostům, souboru Krkonošské Collegium Musicum, které 
spolu s koncertem viol da gamba seznámil posluchače s Missou de minuit M. A. Charpentiera, druhou nejslavnější vánoční mší po známé 
Rybově vánoční mši.  
 
Ve sportovním areálu Na Nivách se konal další z turnajů ricochetu CLASSIC. Vítězem se stal trutnovský hráč Filip Rolenec a vítězem plejtu 
další trutnovský soutěžící Rostislav Toman.  
 
 
11. prosinec 
 
Město Trutnov má k dispozici vzácný dokument z roku 1938, krátký film z doby, kdy Trutnov obsazovali Němci. Hákové kříže, zdvižené 
pravice jásajících německých obyvatel města, přijíždějící německá armáda. To vše ukazují autentické záběry krátkého filmu Trutnov 
1938 zejména z Horské ulice a náměstí, které zachytily osudové chvíle v historii naší země.  
 
V roce 1999 tento dokument upravil zdejší občan Vladimír Dušek. Vzácný dokument přesně vystihuje, co tomu předcházelo. V hotelu Klein 
se sešli henleinovští pohlaváři s důstojníky wehrmachtu, aby oslavili připojení Trutnova k Německé říši. V čele okupačních vojsk tenkrát 
vtrhli v civilním oblečení do Trutnova příslušníci Freikorpsu, kteří v regionu vyvolávali bezpočet incidentů, terorizovali české hraničáře 
a rozbíjeli výklady židovských firem. Táhli trutnovskými ulicemi, aby ve městě nastolili fašistický pořádek. Hlavní náměstí bylo 
pojmenováno po Adolfu Hitlerovi. Obyvatelé před příjezdem německé armády začali na znamení loajality strhávat všechny české nápisy ve 
městě, vyvěšovat prapory s hákovým křížem a stavět na uvítanou slavobrány. 
 
Podle historika PhDr. Vladimíra Wolfa jde o nesmírně vzácný dokument, který dokládá, že po Horské ulici pochodovala německá armáda 
za velikého vítání henleinovců. Zároveň však uvedl, že by se to nyní nemělo zneužívat. Na mysli měl probíhající spor o to, která ulice ve 
městě bude pojmenována po Václavu Havlovi.  
 
Zatímco občanská iniciativa chce, aby to byla část Horské ulice, město prosazuje Revoluční ulici. Argument, že v Revoluční ulici, tehdejší 
Schillerstrasse, v Turnhalle mluvil Konrád Henlein, jak bylo naznačeno, neobstojí. Podle Vladimíra Wolfa Horskou ulicí zase pochodovali 
henleinovci a němečtí vojáci a podobně tomu bylo i na mnohých místech v Trutnově.  
 
Spory vedené o to, která ulice bude po Václavu Havlovi pojmenována, jsou podle mnohých občanů Trutnova nedůstojné. K přejmenování 
ulice mělo podle Trutnovana Jiřího Volhejna dojít již krátce po jeho smrti. Nyní se blíží již páté výročí (Trutn., 11.12.2016). 
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Až do tohoto dne bylo možné navštívit výstavní prostor v přízemí Staré radnice na Krakonošově náměstí a prohlédnout si nádhernou 
výstavu betlémů, která oprávněně sklidila uznání všech návštěvníků. 
 
Napadlo vás někdy, co vše bylo kromě nejrůznějších vzácných exponátů potřeba zajistit a sehnat, aby se výstava vydařila? Výčet všech 
nejdůležitějších věcí, které bylo třeba k tomu mít, přinesly prosincové Radniční listy. Výstavní prostory Staré radnice propůjčilo město 
Trutnov, výstavní systém zapůjčilo UFFO - SCT, firma Lesy a parky Trutnov, s.r.o., obstarala chvojí a stromky, Klub železničních modelářů 
Trutnov propůjčil výstavní vitríny, Zahradnictví Mečíř poskytlo zelené rostliny. A to není zdaleka vše. Více RL, prosinec 2016.  
 
Pozdní odpoledne v kině Vesmír patřilo dětem, které nestihly v předchozích dvou dnech promítání pohádky Anděl Páně 2. Ti starší mohli 
do kina přijít i na večerní promítání filmu Fantastická zvířata a kde je najít (3D). Pro děti do 12 let, jak bylo v nabídce uvedeno, byl však 
tento film nevhodný. 
 
 
12. prosinec 
 
Za přítomnosti 31 členů proběhlo 5. zasedání Zastupitelstva města Trutnova. 
 
Po 26 letech letech skončilo partnerství mezi Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas a Rudolfem Kasperem, majitelem 
stejnojmenné firmy. Rudolf Kasper podporuje po celé období kulturu, sport, charitu i vzdělávání v Trutnově. Co se týče UFFA, byl 
zpočátku jeho partnerem a donedávna jeho generálním partnerem.  
 
Smlouva o partnerství skončila k 31.10.2016 a nebyla již obnovena. O možných důvodech ukončení spolupráce je možné se dočíst v článku 
K versus K! Po letech skončilo partnerství mezi UFFEM a firmou Kasper (Trutn., 12.12.2016) a v rozhovoru nazvaném Podpora UFFA 
skončila. Asi naše peníze nepotřebují, který otiskl firemní časopis Kasper Journal, č. 12/prosinec 2016. 
 
Získat dostatečně početný registr dárců krve se během celého roku snažilo trutnovské transfúzní oddělení. Pořádalo přednášky o činnosti 
oddělení spojené s prohlídkou prostor pro výrobu transfúzních přípravků, oslovilo také studenty středních škol, jimž nabídlo možnost 
dárcovství. 
 
Transfúzní oddělení již tradičně spolupracuje s dvěma známými firmami regionu, jejichž zaměstnanci darují krev pravidelně. Zaměstnanci 
firmy Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika se sídlem v Trutnově, darovali krev ve dvou termínech. Celkem se 
k odběru dostavilo 32 osob, z nichž bylo 8 nových dárců. Možnost darovat krev ve dvou termínech svým zaměstnancům umožnila také 
firma TE Connectivity Trutnov. Odtud přišlo darovat krev celkem 46 osob, z nichž bylo 22 nových dárců (KD, 12.12.2016). 
 
Proběhla výroční konference Českého svazu bojovníků za svobodu. Trutnovskému OV ČSBS se sešlo na čtyři desítky členů, kteří vyslechli 
zahajovací a hodnotící projev předsedkyně Danuty Šulcové, obsahující obšírný výčet akcí organizace za uplynulý rok. Patří sem návštěvy 
starších a nemocných členů ZO v domácnostech, domovech pro seniory, sanatoriích a léčebnách. Také spoluorganizování výstav 
a přednášek vztahujících se k regionální historii zejména za 2. světové války.  
 
Velmi hodnotným počinem byla rozhodující součinnost při vydání knihy Dopisy z koncentračního tábora Sachsenhausen, vztahující se 
k Josefu Čapkovi z Prahy a Oswaldu Jillichovi ze Žacléře. I za tuto práci byla Danutě Šulcové udělena medaile ÚV ČSBS, mnozí členové 
byli odměněni čestným uznáním.  
 
Po povinných zprávách o hospodaření a jeho revizích následovala neobvykle obšírná diskuze týkající se vnitrosvazových problémů, jimiž 
jsou např. kontakty se členy bývalé organizace legionářů, poměry v ÚV, rušení a obnovování ZO, zdůvodnění zvýšení členských příspěvků, 
vztah státu a svazu apod.  
 
Mnohé účastníkům v obsažném příspěvku přiblížil místopředseda ÚV ČSBS Milan Andrs, problémy spolupráce a dalším rozvojem se 
zabýval host z vrchlabské organizace. Vzešlé usnesení jen potvrdilo různorodost a šíři činnosti svazu a opodstatněnost zaměření se na 
získávání nových členů a sympatizantů. Ukazuje se, že právě bohatou činností a zajištěnou členskou základnou má ČSBS v Trutnově dobře 
našlápnuto do nového období - i proto zve nové zájemce k účasti na své práci.  
 
Také trutnovské děti ještě letos poslaly přání k Ježíškovi, a to i přes výtku na znečišťování přírody. Balónky s přáními vypustily děti 
v Horním Starém Městě a děti ze školní družiny ZŠ Mládežnická Trutnov. Zda tomu tak bude i příští rok, není jasné. Ministerstvo 
životního prostřední ČR vyjádřilo nesouhlas s touto celorepublikovou akcí a účastníky vyzvalo, aby vypuštění balónků zvážili (Trutn., 
12.12.2016). 
 
Na návštěvu ZOO ve Dvoře Králové se vypravila třída Medvídků a Klokánků z MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Žižkova. 
 
Pod názvem Knížka nejlepší kamarád proběhlo v pobočce Městské knihovny Trutnov v Horním Starém Městě setkání s dětmi a jejich 
rodiči.  
 
Do kina Vesmír na svůj cestopisný pořad nazvaný Proměny Persie aneb Írán včera a dnes pozval cestovatel Luboš Vránek, který napsal: 
„Poodhalte závoj a nahlédněte do tajů, krás a zajímavostí této podivuhodné země s přívětivými lidmi a pouštní krajinou. Země opěvované 
skvělými básníky, plné krásných památek a bazarů se stále orientálním kouzlem. Írán je hornatou zemí opředenou pověstmi, bájemi 
a pohádkovými příběhy a jako magnet přitahující bohatou historií.“ (KD, 12.12.2016). 
 
 
13. prosinec 
 
Revoluční ulice u řeky Úpy bude přejmenována na nábřeží Václava Havla. Na zasedání o tom rozhodli zastupitelé města Trutnova dne 
12.12.2016. Tím skončil dlouhou dobu trvající spor o to, zda Havlovo jméno ponese ulice Revoluční, či část ulice Horská. Zastupitelé 
odmítli i návrhy nechat toto rozhodnutí na obyvatelích města. Těm je to i podle aktivistů, kteří od začátku prosazovali přejmenování ulice 
Horská, většinou jedno. Více P, 13.12.2016.  
 
Den otevřených dveří s vánočními dílnami pořádala ZŠ Komenského, Trutnov. 
 
 
14. prosinec 
 
Všechny tři deníky, jejichž zprávy jsou pramenem pro kroniku, věnovaly obsáhlými články zvýšenou pozornost výsledku zasedání 
trutnovského zastupitelstva, jež rozhodovalo o tom, která ulice ponese jméno Václava Havla (KD, 14.12.2016, MFD, 14.12.2016, 
P, 14.12.2016).  
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Všechny, kdo po ránu zvědavě nahlédli do interiéru arciděkanského chrámu Narození Panny Marie, upoutal čirý ruch. Začaly práce na 
instalaci betlému. Večer již jej bylo možno spatřit v plné kráse. Trutnovský betlém se svatou rodinou, andělem, třemi králi a jejich 
doprovodem, pastýři, ženami s dárky a muzikanty má celkem 22 figurek. Dále jsou tu figurky zvířátek.  
 
Dvacet šest oveček, beran a ovčácký pes, dvě hnědé krávy, dvě kozy (z toho jedna bílá a druhá hnědá) a samozřejmě dva velbloudi a slon, 
na nichž přicestovali tři králové. Z pastýřů je asi nejpozoruhodnější ten, který nese na rameni beránka, a druhý přinášející vánočku. Pak 
nelze zapomenout na dvě ženy. Jedna nese džbán (patrně s mlékem), druhá košík s hrozny a proutěnou nádobu s jablíčky.  
 
Od 15:00 patřilo Krakonošovo náměstí trubačům České lesnické akademie Trutnov a jejich tradičnímu Vánočnímu vytrubování. Kdo sem 
zavítal, vyslechl např. české, slovenské či německé lovecké signály, koncertní skladby nebo vánoční koledy.  
 
Podvečer v Koncertní síni Bohuslava Martinů patřil Adventnímu koncertu učitelů, žáků a přátel školy, na němž se představila ZUŠ 
Trutnov.  
 
Vánoce se tento den připomněly i v UFFU. Českou premiéru hry Dlouhá vánoční cesta domů vhodnou pro diváky nad 15 let zde uvedla 
Komorní činohra Praha.  
 
Tohoto dne, jen 5 dní poté, co vyšel rozhovor v Krkonošském deníku, zemřela spisovatelka Daisy Mrázková. K jejím nejznámějším 
knížkám pro děti patřila kniha Neplač, muchomůrko (1965), Chlapeček a dálka (1969) nebo Auto z pralesa (1975). 
 
 
15. prosinec 
 
Jedním z dalších úkolů zasedání zastupitelů města Trutnova bylo jednání o rozpočtu města na nastávající rok 2017. Schváleno bylo 
prozatím provizorium, které je praktickým krokem a vychází z dobrých zkušeností z minulých let. Vypracování rozpočtu až po skončení 
předchozího účetního období umožňuje podle úředníků kvalifikovaněji a s větší přesností naplánovat hospodaření, zejména stanovit 
celkový objem investic a velkých oprav. Ve výdajové části provizoria jsou uvedeny plánované provozní výdaje a smluvně zabezpečené 
investice.  
 
Mezi ně patří např. rekonstrukce ulic Horská, Smetanova, Skřivánčí a Ječná. Dále chodníky ve Voletinách a Volanově, cyklostezka v Poříčí, 
zajištění projektů na cyklotrasy Poříčí a KČT 22. Také je již jasné, že dojde k zateplení dalších pavilonů ZŠ Mládežnická, k výměně 
některých oken muzea a k rekonstrukci stacionáře v Náchodské ulici. Výdaje počítají také s umístěním šachového stolku na Jiráskově 
náměstí. 
 
Důležitým momentem při tvorbě rozpočtu na příští rok je vyjednaný dodatek k úvěru, který si město vzalo ve výši 350 milionů korun 
v roce 2008. Jak na jednání zastupitelstva sdělil starosta Mgr. Ivan Adamec, podařilo se vyjednat snížení úrokové sazby, díky čemuž město 
v budoucích čtyřech letech ušetří téměř 1,5 milionu korun.  
 
„Díky úvěru bude město moci v následujících letech zrealizovat investiční akce, jako je např. vybudování zázemí pro středisko volného 
času nebo rekonstrukce krytého bazénu. Musíme využít ekonomického boomu. Teď je nejlepší čas investovat,“ sdělil starosta Mgr. Ivan 
Adamec (KD, 15.12.2016).  
 
Zaměstnanci MěÚ Trutnov obdrželi 2. newsletter tajemníka MěÚ Trutnov Ing. Jana Seidela. Podle první informace byl úřad podroben 
kontrole výkonu přenesené působnosti ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Až na jednu výjimku nebyla uložena nápravná 
opatření a u některých agend bylo konstatováno, že patří mezi nejlépe hodnocené v rámci celého kraje. I přes výše uvedené bylo 
rozhodnuto podat námitky v několika oblastech, přičemž tyto námitky směřovaly principiálně vůči formalistickému přístupu kontrolního 
orgánu a jeho aplikační praxi.  
 
Další zpráva se týkala projektu „Dobrý úřad“, do něhož je aktuálně zapojeno 28 úřadů napříč celou Českou republikou. K 01.12. hodnotilo 
MěÚ Trutnov 375 klientů, mezi nejčastěji hodnocená pracoviště patří oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a oddělení 
informační recepce. V rámci hodnocených úřadů je Městský úřad Trutnov s výsledkem 4,71 prozatím na 10.-13. příčce.  
 
Při této příležitosti se pan tajemník dotkl i problematiky zlepšení mezilidských vztahů. Podle něho by bylo dobré podat klientovi ruku, 
představit se a až posléze se dotázati, co je důvodem jeho návštěvy apod. Totéž podle něho platí také v komunikaci mezi zaměstnanci 
města, kde by mělo být samozřejmostí, že se navzájem zdraví.  
 
Trutnovští kriminalisté vyšetřují již pět případů padělaných bankovek. Jde o tisícikoruny, které jsou velmi zdařilé a obchodníci je na první 
pohled od originálů vůbec nepoznají (MFD, 15.12.2016).  
 
Tento den se Svaz tělesně postižených Trutnov rozloučil s odcházejícím rokem 2016 společným posezením v restauraci Junior. Přítomní 
obdrželi vánoční přání a voňavou svíčku. Paní Havlíková měla připraveno krátké povídání o starých trutnovských pověstech a na závěr si 
všichni zazpívali při harmonice pana Mimry. Předsedkyně paní Novotná jménem celého výboru STP poděkovala za spolupráci a popřála 
všem hezké Vánoce a hodně úspěchů do nového roku.  
 
V tomto končícím roce bylo pro členy uspořádáno 7 přednášek na různá témata, dvě vycházky do přírody, jeden kulturní zájezd a jedna 
členská schůze. Zúčastnili se týdenního rekondičního pobytu v Horním Bradle, pořádaného okresním výborem STP.  
 
Adventní odpoledne a vánoční jarmark pro děti, rodiče i hosty čekalo na všechny zájemce v MŠ, ZŠ a Praktické škole Trutnov-Horní Staré 
Město. 
 
Dne 01.01.2017 oslaví Galerie města Trutnova 20 let od svého založení. Ačkoliv patří mezi nejmladší instituce tohoto druhu, může se 
pochlubit hodnotným sbírkovým fondem. U příležitosti tohoto jubilea byl tento den veřejnosti představen výběr z jejích sbírkových fondů. 
Na slavnostní vernisáži výstavy nazvané Galerie slaví dvacetiny promluvil starosta města Mgr. Ivan Adamec a úvodní slovo přednesla 
ředitelka galerie Mgr. Lucie Pangrácová.  
 
Součástí oslav bylo vystoupení smyčcového dua ve složení Štěpán Pražák (housle) a Drahomíra Tvrdíková (viola), na které v průběhu 
večera navázal koncert Jamese Harriese. Hudební i výtvarné zážitky z minulých akcí připomněla průběžná projekce fotografií Bohdana 
Holomíčka.  
 
Každého příchozího návštěvníka vítala nejen rozzářená okna budovy. Na venkovních parapetech dolních oken také stály sklenice 
s hořícími svíčkami. Ani hosté, kteří sem zavítali, nebyli ledajací. Kromě starosty města Mgr. Ivana Adamce a místostarostky Ing. Hany 
Horynové se oslav jubilea zúčastnil také sponzor kultury, sportu a vzdělávání v Trutnově Ing. Rudolf Kasper a spousta osobností různě 
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spojených s Trutnovem. Např. historik prof. Vladimír Wolf, bývalý kronikář Antonín Just, P. Jan Rybář, kronikářka města Mgr. Alena 
Křivská, někteří významní trutnovští fotografové, někteří členové Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov aj.  
 
Galerie města Trutnova se nachází v jednom z nejstarších a nejkrásnějších domů v Trutnově, který však byl ve velmi zchátralém stavu. Na 
úplném začátku stála myšlenka obohatit kulturní život města a zároveň najít uplatnění pro tento zchátralý dům. Podle starosty města 
Mgr. Ivana Adamce hyzdil zchátralý dům okolí a tehdejší mocipáni přemlouvali bagristu, aby do něj narazil, čímž by dům spadl. Naštěstí 
k tomu nedošlo. 
 
Na počátku 90. let minulého století zastupitelstvo rozhodlo o jeho rekonstrukci. Podle starosty je Galerie města Trutnova dnes jedním 
z velmi důležitých střípků trutnovské kultury. Jejím počinem je i výstava Sochy ve městě. Již pět let je generálním partnerem galerie firma 
Kasper.  
 
Její majitel Rudolf Kasper při příležitosti oslav zavzpomínal na jejího prvního ředitele Karla Shrbeného, s nímž navštívil ateliér sochaře 
Olbrama Zoubka v Praze a společně vybrali malou netypickou plastiku, kterou Rudolf Kasper tehdy galerii daroval. K 20. narozeninám 
galerii věnoval plastiku sochaře Michala Gabriela, s nímž spolupracuje jeho firma nyní. Společně se starostou města pak rozkrojili 
narozeninový dort.   
 
Otevřená výstava představila průřez toho nejlepšího, co za léta existence galerie nashromáždila. Vystaven byl olej na plátně Josefa Čapka 
nazvaný V růžové světnici, který byl zároveň vybrán na plakát zvoucí výstavě. Z dalších známých velikánů výtvarného umění zde byli 
zastoupeni svými pracemi vytvořenými různými technikami např. Jaroslav Šerých (kombinovaná technika Dvojí přítomnost), František 
Muzika (litografie Anděl války), Zdeněk Sklenář (kombinovaná technika Čínské město, 1954), František Kupka (suchá jehla Studie pro 
dvoubarevnou figuru), Václav Špála (tempera, tuš Ženský akt), Jiří Kolář (koláž Proláž, 1993) nebo Emil Filla (akvarel Zátiší).  
 
Z místních výtvarníků se galerie může pochlubit díly Charlese Mayera (Krajina s příbojem, olej na překližce), Wenzela Labuse (Park 
v Trutnově, olej na plátně, 1937) nebo uměním Emila Schwantnera, od něhož byl vystaven mramor Medvěd, 30. léta 20. století, mramor 
Lvice, 20. léta 20. století, a kamenina Slon.  
Slavnostní vernisáž proběhla za velkého zájmu veřejnosti. 
 
V Galerii Draka, která ve své přednáškové a výstavní činnosti upřednostňuje tvorbu místních výtvarných umělců, se uskutečnila slavnostní 
vernisáž výstavy nazvané Napříč imaginací, v níž se představil trutnovský malíř Martin Reindl, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků 
Trutnov. Jde o druhou samostatnou výstavu tohoto autora v Trutnově. Prvně byly jeho práce k vidění v Galerii Hippo v roce 2014.  
 
Zde se výtvarník, věnující se stylu koncept art, rozhodl představit výhradně své nejnovější práce. Popisky u jednotlivých děl záměrně 
chyběly, takže každý návštěvník si vystavené obrazy mohl pojmenovat podle svých představ a podle toho, čím jej zaujaly, jaké vzpomínky 
v něm vyvolaly, čím jej oslovily. Vystaven byl také starý sešit, do něhož si malíř během výkonu vojenské služby jen tak pro radost maloval.  
Průvodního slova se výtvarník ujal sám. Nastínil svůj život i hledání inspirace pro svoji celoživotní tvorbu. Podle něho, i kdyby žil člověk 
pětkrát, stále nebude na konci vpravdě nevyčerpatelné inspirace, což je podle něho dobře a potřeba.  
 
S vánočním koncertem ZUŠ Trutnov „Ten vánoční čas“ v Koncertní síni Bohuslava Martinů vystoupili sólisté, soubory a sbory hudebního 
oboru ZUŠ.  
 
V Muzeu Podkrkonoší v Trutnově se konal VII. díl projekce historických fotografií nazvané Trutnov ve starých fotografiích. Tentokrát byl 
věnován Dolnímu a Hornímu Starému Městu. Se svým průvodcem, muzejním historikem PhDr. Ondřejem Vašatou, si 85 návštěvníků 
připomnělo zdejší továrny, školy, dělnické kolonie, kostel sv. Václava či lesní divadlo.  
 
 
16. prosinec 
 
Krátce před 10:00 byl na jednotce Sboru dobrovolných hasičů Trutnov vyhlášen poplach - požár výškový - Trutnov, Vnitřní Město, 
Krakonošovo náměstí 21. Jednotka byla odvolána před výjezdem CAS 16, síly a produkty na místě zásahu byly dostačující.  
 
Trutnovská fotoskupina Nadraka vystavuje v Polsku. Osmi členům a dvěma hostům byla v Radniční věži partnerského města Swidnica 
slavnostní vernisáží otevřena velká výstava. Představeno zde bylo 140 snímků rozličných žánrů. Podle fotografa Milana Lhotáka byla tato 
expozice připravována 2 roky (Trutn., 15.12.2016). 
 
 
17. prosinec 
 
Jak se ukázalo, poplach na Krakonošově náměstí v předchozím dnu způsobil neukázněný kuřák.  
 
Čtvrtý koncert Trutnovského adventního festivalu 2016 patřil souboru La bilancetta, který svým vystoupením přenesl své publikum do 
poloviny 16. století, kdy na dvoře neapolského místokrále působil španělský skladatel Diego Ortiz, z jehož několika dochovaných skladeb 
vyslechli Mariánské nešpory v interpretaci na dobové nástroje.  
 
 
18. prosinec 
 
Uplynulo 5 let od smrti Václava Havla, posledního československého a prvního českého prezidenta, čestného občana Trutnova a nositele 
kulturní ceny města Trutnova.  
 
Betlémské světlo, které se postupně stává novodobou vánoční tradicí, doputovalo do Trutnova. Na zdejším vlakovém nádraží jej převzali 
trutnovští skauti a od nich další zájemci. Trutnovskými skauty pak bylo přineseno do trutnovského arciděkanského chrámu Narození 
Panny Marie (FZ ŘKFT).   
 
Na Krakonošově náměstí zahrála koledy Krakonoška.  
 
 
19. prosinec 
 
Ulice Revoluční, která byla rozhodnutím Zastupitelstva města Trutnova přejmenována na nábřeží Václava Havla, nese od pátku 
16. prosince nové označení (KD, 19.12.2016). 
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Na svém prosincovém zasedání Zastupitelstvo města Trutnova schválilo příspěvek ve výši 568 tisíc korun na financování nákladů provozu 
a mzdy pracovníků Galerie Draka. Podle starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce se město zavázalo galerii finančně podporovat, avšak 
nebylo zvykem, aby z dotací byly hrazeny mzdy zaměstnanců. V tomto případě jde podle jeho vyjádření o jedinou výjimku, neboť nebylo 
možno provést to jinak (Trutn., 19.12.2016).  
 
Od této neděle měli možnost odnést si domů Betlémské světlo také účastníci nedělní mše v arciděkanském chrámu Narození Panny Marie. 
Umístěno bylo ve vstupní hale chrámu, kde bude hořet až do Štědrého dne.  
 
 
20. prosinec 
 
Po téměř ročním prověřování kvality a bezpečnosti poskytované péče udělili inspektoři Spojené akreditační komise Oblastní nemocnici 
Trutnov důležitý certifikát o akreditaci. Podle manažerky kvality Mgr. Jarmily Ročkové je to doklad, který potvrzuje neustálý rozvoj 
v přístupu k pacientům a klientům s ohledem na jejich bezpečí, úctu a respekt k nim a na rozvoj příjemného prostředí v nemocnici. Podle 
jejího vyjádření tým pro přípravu akreditace strávil mnoho času např. úpravou nových předpisů. Jsou nyní srozumitelnější, pro personál 
přívětivější a pomáhají pracovat s pacientem pro jeho nejlepší pohodu v době hospitalizace a léčby.  
 
Nové předpisy byly podle Mgr. Ročkové vytvořeny k léčbě bolesti. Bolest je jedna z obtíží, s níž pacient do nemocnice přichází, a lékař má 
při příjmu povinnost vyhodnotit míru této bolesti. Mnozí přicházející pacienti se však nemohou slovně vyjádřit. Někteří příchozí jsou po 
mozkové příhodě a nemohou mluvit nebo to jsou malé děti či cizinci. Pro jejich vyšetření byla vytvořena šestistupňová nová obrázková 
škála bolesti, na které může nemocný ukázat míru svého trápení. Těmito obrázky byly vybaveny jednotlivé ambulance i lůžková oddělení, 
čímž se odstranila závažná bariéra v komunikaci (KD, 20.12.2016). Více o využití obrázků, léčbě bolesti a dalších změnách nemocnice 
v přístupu k pacientovi přináší deník Právo (P, 20.12.2016).  
 
Ne všichni, kteří zatoužili po Betlémském světle, si však pro něj mohli přijít. Na staré a nemohoucí obyvatele Trutnova proto mysleli skauti 
trutnovského střediska Hraničář. Společně s malými dárečky vyrobenými zástupci vlčat, světlušek a skautek jej v neděli předali v domech 
s pečovatelskou službou v ulicích Dělnická, Kryblická, Rudolfa Frimla a Tichá (KD, 20.12.2016).   
 
Malá podvečerní slavnost proběhla v Galerii Draka. Představen zde byl 4. díl ročenky O našich pokladech 4. Jak prozradil Otto Štemberka, 
předseda sdružení Trutnov - město draka, které publikaci vydalo, byl rok 2016 plný objevů, které budou pro veřejnost milým 
překvapením.  
 
Čeká zde genealogicko-historická sonda představující významnou trutnovskou rodinu 16. století, kterou byli Heroltové z Úpy, a další 
zajímavé články týkající se trutnovského hradu, trutnovských pověstí a mnoho dalšího zajímavého čtení. Ročenka je věnována předčasně 
zesnulému spoluzakladateli sdružení Radkovi Doležalovi, který by v prosinci 2016 oslavil padesáté narozeniny. Jako autoři článků se 
nejčastěji představili Otto Štemberka, Pavel R. Zahradník a Zdeněk Semerád.  
  
Večer patřil koncertu vánočních písní a operních árií v podání Terezy Mátlové, její dcery Emilly Ann Janečkové a Komorního orchestru 
pražských symfoniků. Jako host se představil Libor Kasík.  
 
 
21. prosinec 
 
Ve spolupráci s Gymnáziem Trutnov uspořádal SOkA Trutnov projektový den nazvaný „Významné osobnosti Trutnova“, kterého se 
zúčastnilo 76 osob.  
 
Čarovná zimní příroda lákala k návštěvě rozhledny Eliška nad obcí Babí. Mezi návštěvníky nechyběli ani dva známí trutnovští fotografové 
Miloš Šálek a Jiří Havel (KD, 21.12.2016). 
 
Pohádky pod stromeček. S tímto názvem čekalo v kině Vesmír na nejmenší děti Vánoční pásmo animovaných pohádek.  
 
Proslulá trutnovská sportovkyně Eva Vrabcová Nývltová, která se po celý letošní rok věnovala atletice, se opět představí jako lyžařka. 
Účastnice letošního maratonského závodu na letních olympijských hrách v Rio de Janeiru se zúčastní jubilejního 50. ročníku Jizerské 
padesátky.  
 
Zda to bude na tradiční nejdelší trati v neděli, či polovičním závodě v sobotu, se rozhodne podle aktuální formy. Závod se koná 
v netradičně pozdějším termínu 19.02.2017. „Lyžování mi trochu začíná chybět, ráda tu příležitost využiju,“ uvedla. „Speciálně se na to 
připravovat nebudu, běhání je důležitější, ale chci si to projet pro zábavu. Uvidíme, jestli se projeví závodnické srdíčko a budu se prát 
o umístění, nebo jestli si to jen užiju.“ 
 
Přestože se celý rok věnuje převážně běhu, na předvánočním soustředění v Livignu lyže zkusila, ale jezdila hlavně bruslením, nikoliv 
klasickou technikou. „Proto se zatím kloním k tomu, že to bude spíš ta kratší trať. Ale v polovině ledna jedu do Livigna na soustředění, 
budu jezdit víc, tak uvidíme,“ prozradila dále závodnice. Více MFD, 21.12.2016. 
 
 
21.-22. prosinec  
 
V hasičské zbrojnici Trutnov proběhl vánoční prodej kaprů, který zajistil Sbor dobrovolných hasičů Trutnov-HSM.  
 
 
22. prosinec 
 
Ani téměř již vánoční čas nepřinesl klid policistům. Nejdříve se museli zabývat dvaadvacetiletým zlodějem, který vběhl přímo do náruče 
trutnovským kriminalistům, když se snažil utéci s ukradenou zimní bundou z prodejny v Bulharské ulici v Trutnově. Ti ho, jak uvedla 
Šárka Pižlová z trutnovské policejní stanice, na místě zajistili a předali kolegům z obvodního oddělení. Bundu v hodnotě 4 tisíce korun 
policisté vrátili prodavačce, která za zlodějem utíkala. Dalším šetřením bylo zjištěno, že muž kradl na stejném místě i předešlý den. 
I uloupené zboží bylo stejné, jen o jeden tisíc korun levnější. Muži hrozí až dva roky ve vězení (KD, 22.12.2016).  
 
Dalším problémem, jak dále zmínila policejní mluvčí Šárka Pižlová, byl řidič vozu Mitsubishi Carisma, kterého trutnovští policisté zastavili 
ve Skřivánčí ulici. Protože byl z třiatřicetiletého řidiče cítit alkohol, provedli dechovou zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem. Proto 
přivolali dopravní policisty. Řidič vozidla nadýchal 3,18 promile alkoholu v dechu. Navíc nevlastní řidičský průkaz a na výzvu policistů se 
odmítl podrobit lékařskému ošetření s odběrem krve. Hrozí mu až rok pobytu ve vězení (KD, 22.12.2016). 
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Také k dopravní nehodě došlo. A to na křižovatce mezi Trutnovem a Mladými Buky. Řidič Peugeotu při vyjíždění z vedlejší silnice patrně 
nedal přednost zleva jedoucímu vozidlu značky Hyundai a to do něho narazilo. Řidič Peugeotu byl s těžkým zraněním převezen do 
nemocnice v Trutnově. Lehce zraněny byly tři spolujezdkyně z Hyundaie a skončily v nemocnici. Oběma řidičům bylo 73 let.  
 
S vánočním koncertem vystoupil v Koncertní síni Bohuslava Martinů komorní smyčcový soubor Musica Antiqua Trutnov a hosté. 
V programu zazněly např. skladby Georga Phillipa Telemanna, Františka Bendy, Josepha Haydna nebo Wolfganga Amadea Mozarta.  
 
Kino Vesmír nabídlo záznam opery Hamlet. Titulní roli hlavní tragické postavy světově proslulé Shakespearovy tragédie ztvárnil 
představitel postavy Sherlocka Holmese Benedict Cumberbatch. 
 
 
23. prosinec 
 
Centrum DAR, pobočka Trutnov, jehož posláním je dlouhodobá a účinná podpora náhradní rodiny a dětí v pěstounské péči, které 
nemohou aktuálně nebo dlouhodobě vyrůstat ve vlastní rodině, obdrželo finanční dar od firmy Hecht (specialista na zahradu, pobočka 
Trutnov). Nadačnímu fondu organizace byla věnována celá tržba z prodeje ve výši 12.796,00 Kč získaná tohoto dne. 
 
Komu ještě chybělo Betlémské světlo, mohl si je odnést také tohoto dne. Trutnovští skauti je rozdávali na tradičním setkání v podloubí 
před Starou radnicí u Krakonošova náměstí. Ani letos nechyběl živý betlém. Za zpěvu známých prastarých koled přišla postupně svatá 
rodina s Ježíškem, pastýři i tři králové. Muzikanti měli sice zkřehlé ruce, ale hráli dlouho a nepopsatelně krásná atmosféra dovolila 
zapomenout na chvíli na zimu. O početné diváky se vzorně postarali malí skauti. Roznášeli teplý čaj a perníčky, nabízeli záložky do knih 
a kalendáříky na nastávající rok 2017. Kromě Betlémského světla si účastníci odnesli také hezký předvánoční zážitek.  
 
S vánočními svátky měli napilno také trutnovští rybáři. Petříkovická líheň, kde jsou doma, zažívala velký nápor, neboť lidé stále přicházeli 
pro své oblíbené ryby. Prodej sice trval již od 17. prosince, ale mnozí dorazili právě až den před Štědrým dnem. Podle Pavla Féra z Českého 
rybářského svazu, organizace Trutnov, které petříkovická líheň patří, se prodá 27 až 28 metrických centů kaprů, 300 až 350 kg pstruhů, 
80 kg amurů a po 25 kg štik a candátů. 
 
Mají zde líheň čtyř druhů pstruhů. S desítkami tisíc jiker je velká práce. Než dorostou do velikosti, kdy končí jako pochoutka na talíři, 
uběhnou 2 až 3 roky. Kapry a další ryby vozí ze šlechtických vod Kolowratů z Opočna. S prázdnou neodejde ani zájemce o sumce.  
 
Ačkoliv prodej ryb probíhá v Petříkovicích po celý rok a hlavně o prázdninách se zvyšuje zájem o pstruhy, největší nápor pro trutnovské 
rybáře představují Vánoce. Podle vyjádření jednoho z nich, Josefa Morávka, přicházejí na půl sedmou ráno a odcházejí minimálně hodinu 
po zavírací hodině, kterou je 18:00 večer. Ale stává se, že kvůli zákazníkům jsou na místě ještě déle. Jeden z rybářů zůstává i přes noc, aby 
hlídkoval, vše připravil, vytopil buňku. Na zahřátí tu mají rybáři kávu a čaj a po ránu si dají malou skleničku rumu. Jejich největším 
nepřítelem je totiž zima.  
 
Práce je tu dost pro všechny. Jeden vyřizuje objednávky, druhý loví naběrákem ryby z vody, třetí je zbavuje života ranou paličkou, kuchá, 
porcuje, jiný kontroluje vodu, pečlivě a důsledně přebírá jikry. S prodejem končí na Štědrý den v poledne. Tento den však vyřizují jen 
předem objednané zakázky. Rybu si i po tom všem rádi dají. Kapřík podle nich na Vánoce nesmí chybět (KD, 23.12.2016). 
 
Trutnovská organizace ČRS je velká organizace. Podle jejího nestora Josefa Morávka má dohromady s mládeží 1 100 členů. Pod 
trutnovskou organizaci totiž patří i Žacléř a Pilníkov. Každý z členů je povinen mít roční povolenku za 1.200,00 Kč. V revíru na Dolcích, 
kde se nachytá ročně 30 metrických centů ryb, platí pravidlo lovné míry do 65 cm. Jestliže je ryba větší, pouští se zpátky.  
 
Nadšence neodradí ani zima a mráz. Vyrážejí na vybraná místa na lov na dírkách. Při něm musí mít led minimálně 10 cm. Do něj se vyseká 
díra a může se nahazovat udice. Podle Josefa Morávka je rybaření relax, kdy má rybář svůj klid. Více KD, 23.12.2016.  
 
S vánočním koncertem vystoupil v UFFU Janek Ledecký.  
 
Poslední závody letošního roku a zároveň nejvýznamnější domácí akce zimní sezóny čekaly minulý týden od čtvrtka do neděle plavce 
TJ Loko UP Group Trutnov. Deset nejlepších závodníků oddílu startovalo v Plzni na Zimním mistrovství České republiky v krátkém 
bazénu. Získali pět zlatých, čtyři stříbrné a sedm bronzových medailí. O všechny se zasloužily závodnice Martina Elhenická, Kateřina 
Holubová a Klára Šimánová (Trutn., 23.12.2016). 
 
 
24. prosinec 
 
Obyvatelé Trutnova prožívali jeden z nejkrásnějších dnů v roce, Štědrý den. 
 
 
25. prosinec 
 
S vánočními koledami a písněmi, jazzovými a swingovými evergreeny měl vystoupit v UFFU trutnovský H-Kvintet a hosté. Pro nemoc 
některých účinkujících se však koncert neuskutečnil. 
 
 
26. prosinec 
 
Nejen z dárků od rodičů se opět letos mohly těšit trutnovské děti. Již tradičně nadělovalo prostřednictvím projektu Trutnováček i město 
Trutnov. Opět si zdarma mohly jít zaplavat či zabruslit. Rodič, který se vypravil tento den do plaveckého bazénu či na zimní stadion, mohl 
vzít s sebou i dvě děti do 15 let, které měly vstup zcela zdarma. Vstupné platil pouze on. Plavecký bazén měl otevřeno v době od 9:00 do 
13:00  a od 14:00 do 19:00. Zimní stadion bylo možné navštívit od 8:30 do 12:00 a od 12:15 do 15:15.  
 
Závěr Trutnovského adventního festivalu 2016 v kostele Narození Panny Marie patřil Svatoštěpánskému koncertu. Pořadatelem bylo o. s. 
Regio Musici. Zazněly zde skladby J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, krkonošské koledy a gotické koledy, které přednesli tito účinkující: 
Anežka Johanka Mišoňová - soprán, gotická harfa; Vilém Licek - viola, cistra; Vít Matyska - djembe; Martin Matyska - varhany, zpěv, 
šalmaj, flétny.  
 
Ve svém odpoledním programu kino Vesmír již naposledy promítalo pohádku Anděl Páně 2.  
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27. prosinec  
 
Ne všechny děti mohly prožít Vánoce, jak by si představovaly, u rodičů, v kruhu svých nejbližších, zahrnuti jejich pozorností a péčí. 
Některé bohužel musely strávit sváteční dny v nemocnici. Na to tu pamatovali a snažili se malým pacientům pobyt co nejvíce zpříjemnit. 
Již od prvního adventního svátku se celé dětské oddělení rozzáří vánoční výzdobou. Již řadu let s tím nemocnici pomáhají zaměstnanci 
společnosti Lesy a parky Trutnov. Ani letos nezapomněli a přivezli překrásnou jedli, kterou zaměstnanci dětského oddělení společně 
s malými pacienty ozdobili. Pod ní pak našli překvapení v podobě autíček, nádobíčka, barevných kostek, skládaček, CD s vánočními 
písněmi nebo vánočních ozdob (KD, 27.12.1016).  
 
V MC Karolínka proběhl Koncert na podporu svobodného školství, jehož pořadatelem byl Waldorf pro Trutnov.  
 
Kino Vesmír promítalo v restaurované podobě film Ivana Passera Intimní osvětlení. 
 
 
28. prosinec 
 
Za chystaný tradiční silvestrovský ohňostroj zaplatí město Trutnov zhruba 150 tisíc korun (MFD, 28.12.2016).  
 
Ve večerní nabídce kina Vesmír byla česká komedie Manžel na hodinu.  
 
 
29. prosinec 
 
Od 19:00 do 22:00 nabídl zimní stadion v Trutnově netradiční veřejné bruslení s DJ Lucky boy, uprostřed kluziště se světelnými efekty.  
 
 
30. prosinec 
 
Trutnovská policie pátrá po neznámém podvodníkovi, který vylákal peníze od prodavačky v jedné z trutnovských vinoték. Podle policejní 
mluvčí Šárky Pižlové se zajímal o koupi vína na firemní večírek a domluvil se, že přinese demižony. Po chvíli se však vrátil a chtěl půjčit 
peníze na zaplacení nějakého zboží. Prodavačce slíbil, že peníze vrátí odpoledne, kdy přijde s demižony na víno. Svým vystupováním 
udělal na prodavačku dobrý dojem a navíc se domnívala, že zná majitele prodejny, s nímž před ní telefonicky hovořil. Proto mu peníze 
půjčila. Po jeho odchodu zavolala vedoucímu prodejny, který jí sdělil, že nikoho takového nezná a že byla podvedena. Pachateli hrozí 
obvinění ze spáchání přestupku proti majetku (KD, 30.12.2016).  
 
Kontrolu, zda není prodáván alkohol mladistvým, provedla trutnovská policie v jedné z místních restaurací. Dechová zkouška na alkohol 
byla pozitivní u sedmi mladistvých návštěvníků. Barman dostal na místě pokutu a dotyční museli restauraci opustit (MFD, 30.12.2016).  
 
 
31. prosinec 
 
K poslednímu dni v roce 2016 byla ukončena činnost Kulturního klubu Kabinet.  
 
Velké emoce dlouhodobě budila jednání o pojmenování jedné z trutnovských ulic po Václavu Havlovi. Ještě v poslední den roku, kdy již 
v Trutnově máme nábřeží Václava Havla, jak byla přejmenována ulice Revoluční od kina k obchodní akademii, to fotografií a krátkým 
článkem připomněl Krkonošský deník.   
 
Také v posledním dni v roce měli zájemci možnost navštívit Stachelberg, dělostřeleckou tvrz u Trutnova. Poslední prohlídka se tu 
uskutečnila ve 13:00.  
 
Na závěr roku Trutnov zažil opět tradiční velkolepou podívanou, ohňostroj, který společně pořádalo město Trutnov a UFFO. Mnozí z těch, 
kteří se i přes mrazivé počasí shromáždili na Krakonošově náměstí, si kladli otázku, zda proběhne jako silvestrovský.  
 
V paměti zůstal ten loňský, který se uskutečnil až s příchodem nového roku. Totéž leželo na srdci také panu starostovi Ivanu Adamcovi, 
který opět pozdravil obyvatele Trutnova a popřál jim vše dobré do nového roku. Tentokrát vše dopadlo, jak mělo. Světla zhasla a náměstím 
se rozhostilo ticho. Chvilka radostného čekání a napětí se zdála nekonečná.  
 
Přesně ve tři čtvrti na dvanáct začal očekávaný ohňostroj. Tím, že byl silvestrovský, stal se právě uplynulý rok malou raritou. Slavnostním 
ohňostrojem začal i skončil. Přímo na náměstí se příchod nového roku 2017, ohlášený výstřelem z děla Klubu vojenské historie Trutnov, 
rozhodlo oslavit mnoho lidí. Vše potřebné k přípitku si vzali s sebou, takže ještě před půlnocí se tu a tam ozval zvuk zátky vystřelené 
z lahve šampaňského, poté následoval přípitek a radostné objetí všech zúčastněných.  
 
Slavnostním přípitkem na Krakonošově náměstí přivítalo nový rok 2017 mnoho Trutnovanů. Mezi nimi také mladá rodina pana Jiřího 
Majera. Těch, kteří letos přišli, bylo sice oproti minulému roku méně, ale pyrotechniky si přinesli snad ještě více. Celé náměstí se před 
ohňostrojem i po něm proměnilo v jednu velkou střelnici. Vše však proběhlo v naprostém pořádku.  
 
S pořádáním tradičního silvestrovského ohňostroje bylo nutné stejně jako loni provést některá organizační a bezpečnostní opatření. Již od 
9:00 byl uzavřen průchod podloubím Staré radnice a v tutéž dobu byly její prostory přístupné jen pořadatelům akce. V zájmu bezpečnosti 
byl návštěvníkům uzavřen také prostor od radnice ke kašně.  
 
Parkování aut na náměstí sice zakázáno nebylo, ale všem majitelům aut bylo doporučeno, aby v zájmu svém i v zájmu svého auta raději od 
20:00 na Krakonošově náměstí neparkovali. Návštěvníci jsou na tato nezbytná opatření již zvyklí, takže je nijak neomezují. Krakonošovo 
náměstí je dostatečně velké, místa je tu dost pro každého. 
 
 
Z dalších prosincových událostí 
 
K prosinci patří neodmyslitelně Vánoce a přání do nastávajícího nového roku. Plné krásných přání jsou Radniční listy. Jako první vždy na 
titulní stránce přejí příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec, 
místostarostka města Trutnova Ing. Hana Horynová, místostarosta města Trutnova Mgr. Tomáš Hendrych a tajemník Městského úřadu 
Trutnov Ing. Jan Seidel. 
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Další přání jsou pak od různých organizací. Velmi krásné přání následujícího znění zaslalo letos např. Mateřské centrum KAROlínka. 
„Světla vánočních svíček se zrcadlí v našich očích a naplňují teplem naše srdce. Ať prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale všechny dny 
nového roku. To Vám přejí všichni z MC KAROlínka.“ 
 
Na konci roku uspořádalo ABB, s.r.o., v lokalitě Trutnov pro své zaměstnance vánoční setkání v trutnovském Národním domě. Téma 
tohoto roku Rock Pop si užili hlavně zaměstnanci, kteří mají rádi atmosféru letních festivalů. Kromě hlavního účinkujícího, skupiny 
Abraxas, vystoupila také skupina hudebníků z řad zaměstnanců ABB The Babby. 
 
Ústředním tématem byly Vánoce i v kulturně-společenském magazínu Trutnovinky. Anketní otázka zněla Jak trávíte Štědrý den? a byla 
položena mimo jiné také trutnovskému fotbalistovi Petru Holubcovi.  
 
Rozhovorů se zajímavými osobnostmi na téma Vánoce se sešlo celkem pět. Pod názvem Každý betlém má své kouzlo vyšel rozhovor 
s trutnovským rodákem a tvůrcem cínových betlémů Petrem Rýgrem, Trutnovanka Klára Moldová působící již několik let na české škole 
v americkém Chicagu zase prozradila, že jejím nejoblíbenějším obdobím je advent. Z dalších osobností se o tom, jak tráví Vánoce, 
rozhovořil v kanadské Orillii žijící trenér běžců na lyžích Petr Jakl, bývalý redaktor Trutnovinek Ondřej Najman a ve městě Trutnově žijící 
válečný veterán Jan Plovajko.  
 
Z dalších rozhovorů je možné vzpomenout Zdeňka Macha, strážníka Městské policie Trutnov a malíře, který měl v roce 2016 v Galerii 
Draka Trutnov první samostatnou výstavu. 
 
Dva členové Svazu tělesně postižených Trutnov navštívili třináct dlouhodobě nemocných a předali jim vánoční přání a malou sladkou 
pozornost.  
 
Oblastní charita Trutnov poděkovala všem ochotným dárcům, kteří přišli dne 27.11.2016 podpořit Benefiční koncert v kostele Narození 
Panny Marie. Všichni účinkující vystoupili bez nároku na odměnu, aby podpořili sbírku, která shromažďuje finanční prostředky na 
zakoupení vozidla s plošinou pro přepravu hendikepovaných dětí do školských zařízení. V průběhu koncertu se vybralo 35.787,00 Kč.  
 
Akci dosud významně finančně podpořili v celkové výši 160.000,00 Kč partneři. Jedná se o tyto osoby a firmy: manželé Hojní, KASPER 
CZ, s.r.o., Autostyl, a.s., PhDr. Robin Böhnisch, Kristensson, spol. s r.o., TK OBALY, s.r.o., Pojišťovna Kooperativa, Up GROUP, firma 
Milan Šlégr, Linia, s.r.o., GAMATEC, s.r.o., ZPA Smart Energy, a.s., Posel - inzertní noviny, s.r.o., a Roman Béla, KMM reklama. Přispívat 
do sbírky je možno i nadále (RL, prosinec 2016).  
 
Stejně jako v letošním roce bude možné i v následujícím roce 2017 žádat o poskytnutí dotací z rozpočtu města Trutnova na účely uvedené 
v Programu dotací vyhlášeném městem, a to v kategoriích kultura, sport, sociální služby a ostatní.  
 
Město Trutnov hodlá v příštím roce vydat knihu o Trutnově a zveřejnilo výzvu pro profesionální i amatérské fotografy z Trutnova 
a nejbližšího okolí. Hledá 10 autorů fotografií Trutnova na dané téma. Témat je deset a na každé z nich bude potřeba 10 barevných či 
černobílých fotografií. Např. imageové fotografie města, zajímavé či netradiční záběry historického jádra, památek a dalších turistických 
cílů, náladové fotografie zachycující město v různých ročních obdobích, fotografie prezentující Trutnov jako město sportu a kultury, 
fotografie přírody ve městě a jeho okolí apod.  
 
Přesná témata budou zadána až vybraným fotografům. Jejich jména a stručné představení bude uvedeno na konci knihy. Autoři poskytnou 
městu k vybraným fotografiím právo pro použití ve zmíněné knižní publikaci. Cena jedné fotografie v tiskové kvalitě byla stanovena na 
350,00 Kč.  
 
Předpokladem pro přihlášení je věk nad 18 let a zkušenosti s fotografováním. Nabídka musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště, kontakt 
(telefon, e-mail) a ukázku vlastní tvorby. Ukázka by měla obsahovat 5 až 8 fotografií (náhledové fotografie v rozlišení 72 DPI), odkaz na 
webové stránky nebo profesní FB profil (pokud jej autor vlastní), dále může autor zaslat informace o vlastních výstavách, projektech, 
vydaných publikacích aj. Nabídky se posílají elektronicky do 25.01.2017. Všichni zájemci budou o výsledku informováni. Vybraní autoři 
pak budou následně pozváni na osobní schůzku na MěÚ Trutnov. 
 
Město Trutnov si vyhradilo právo vydání knihy o Trutnově pozastavit nebo úplně zrušit bez udání důvodu (RL, prosinec 2016).  
 
Stejně jako loni mohou příznivci kultury v Trutnově a okolí písemně navrhnout jména jednotlivců nebo kolektivů, kteří významně přispěli 
ke kulturnímu životu ve městě v roce 2016 nebo městu přinášejí trvalé hodnoty v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně 
v dalších kulturně-společenských aktivitách. Totéž mohou učinit příznivci sportu. Návrhy je možné podat písemně do 31.12.2017 na 
podatelnu MěÚ Trutnov (více RL, prosinec 2016). 
 
Krásný podzimní výlet do výrobny vánočních ozdob ve Dvoře Králové nad Labem uspořádala MŠ Delfínek. Děti zde mohly vidět, kolik 
práce dá výroba vánočních kouliček. Nejvíce je však upoutal a udivil velký výtah, kam se večer krabičky s ozdobami naskládají a ráno je 
výtah prázdný. „Letí“ totiž přímo do nebe k Ježíškovi (RL, prosinec 2016).  
 
Návštěvou kostela sv. Petra a Pavla v Poříčí zpříjemnila předvánoční čas a čekání na Ježíška dětem MŠ Stonožka Trutnov-Poříčí. Kouzlo 
Vánoc dýchlo na všechny již při vstupu. Prohlédli si vánoční výzdobu, zazpívali koledy a na chvíli zapomněli na starosti a trápení. Návštěva 
kostela, při níž se dětem věnovala paní Veronika Meisnerová a pan Henry Mandys, se moc líbila.  
Další hezký zážitek čekal na děti při návštěvě ZŠ Poříčí, kde si díky ochotě pana školníka Petra Figery prohlédly výstavu svícnů.  
 
Vánocemi žila celý prosinec ZŠ Komenského v Trutnově. Pro žáky i učitele bylo připraveno několik překvapení v podobě adventního 
kalendáře. Každý den se otevíralo nové okénko, v němž byl nachystaný dáreček, např. „Den bez písemek“ nebo „Čtení dětem“. Nechyběla 
ani návštěva Mikuláše s čerty, za něž se převlékli žáci devátých tříd. Dne 13.12. se v rámci Dne otevřených dveří škola otevřela veřejnosti. 
Navštívit zde bylo možno několik vánočních dílen, zhlédnout představení školního divadelního kroužku či si zasportovat. Akci pak zakončil 
zpěvem koled ve vestibulu školy učitelský sbor. V adventní době proběhlo jako obvykle také týdenní zimní soustředění sportovních tříd. 
Výrobou vánočních ozdob se do vánočních příprav zapojily také děti navštěvující školní družinu. 20.12. v každé třídě proběhla vánoční 
besídka a děti se rozešly na prázdniny domů (RL, prosinec 2016).  
 
S dárky nezapomněli lidé ani na Útulek pro opuštěné a zatoulané psy provozovaný v Trutnově-Poříčí. Jak se pochlubila jeho vedoucí 
Karolína Benešová, na nezájem veřejnosti si tu stěžovat nemohou. O vánočních svátcích každý spěchá s nějakým dárkem. Zástupci útulku 
však vyzvali dárce, aby nosili jen kvalitní krmivo, deky a hygienické prostředky. Je podle nich lepší jeden pytel kvalitních granulí než více 
podřadného krmiva, které psům nedělá dobře. Nekvalitní granule jim způsobují průjmy a další nemoci, což ve svém důsledku znamená 
mnohem větší náklady na veterinární péči. 
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Jak dále Karolína Benešová prozradila, finanční prostředky útulek získal prodejem kalendářů s fotografiemi svých čtyřnohých obyvatel. 
Fotografování i náklady na vydání kalendáře dostal útulek sponzorsky. Kalendářů bylo tři sta kusů a v době rozhovoru byly již téměř 
všechny vyprodané. Výtěžek útulek použije pravděpodobně na opravu střechy.  
 
V současnosti žije v útulku 16 psů, kapacita je zhruba na 25. Poslední dobou se velmi dobře daří umisťovat pejsky do rodin. Jak s radostí 
sdělila, v útulku byla štěňata kříženců jezevčíků, která někdo pohodil do zahrady na Dvoračce. Z pěti se podařilo zachránit dvě. Obě dvě 
našla náhradní rodinu, jedno z nich dokonce na Štědrý den. Oběma bude dobře, neboť jsou v dobrých rukách. 
 
Zařízení se těší vstřícné pozornosti svého zřizovatele, města Trutnova. Podle paní Benešové dostane bez problému cokoliv, co potřebuje 
např. z veterinární péče.  
Pohotovostní azyl tu nacházejí i opuštěné kočky, pro které si jezdí zástupci občanského sdružení Další šance z Malých Svatoňovic (KD, 
29.12.2016).  
 
Dějištěm prezentace tanečního klubu Bene Dance Art Team pod vedením Waltera Elscheka ml. se stal o letošních Vánocích Národní dům 
v Trutnově. Své umění předvedli jeho členové v pestré škále svých vystoupení na vánočním večírku (KD, 29.12.2016).  
 
Kino Vesmír nabídlo v měsíci prosinci 42 představení, které navštívilo 2 795 diváků. Tržba činila 375.973,00 Kč, z toho 53.411,00 Kč byla 
školní projekce.  
Nejnavštěvovanějšími tituly prosince byly Anděl Páně 2 (4 představení), zhlédlo je 1 515 diváků, Rogue One: Star Wars Story (2D), 
2 představení, 173 diváků, Pohádky pod stromeček (pásmo pohádek), 142 diváků, Manžel na hodinu (3 představení), 98 diváků, Trollové 
(2D), 96 diváků, Bezva ženská na krku, 79 diváků. Školní představení (1x Anděl Páně, 2x Řachanda, 1x Učitelka) zhlédlo 870 diváků.  
 
Velkého úspěchu na Mistrovství ČR žactva dosáhlo 17 plavců TJ Loko UP Group. Podle jednotlivých ročníků se rozjeli po republice. Ročník 
2002 zamířil do Kopřivnice, ročník 2003 do Mladé Boleslavi. Na nejmladší ročník 2004 čekal trutnovský bazén, u něhož je přivítal 
místostarosta Tomáš Hendrych. O tom, že domácí prostředí prospívá, svědčí 9 získaných medailí. V každé kategorii získal Mistr ČR kromě 
medaile a diplomu i krásný pohár věnovaný Královéhradeckým krajem. O to větší motivaci soutěžící měli. Ve velké konkurenci 90 českých 
oddílů si z třiceti dvou pohárů vybojovali šest. Shodně po dvou Helena Blahová a Veronika Hůlková a společně s Eliškou Šutriepkovou 
a Radkou Stoklasovou dominovaly i ve štafetách na 4 x 50 m polohově a volným způsobem (RL, prosinec 2016). 
 
Posledními zápasy skončila první část sezóny mladým trutnovským volejbalistkám. Nejvyšší soutěží, kterou Trutnov obsadil, je 1. liga 
juniorek. Plán pro letošní rok byl skromný, udržet soutěž i po odchodu talentované trutnovské hráčky Denisy Pavlíkové. To se podařilo 
celkem snadno a nebýt jediné prohry, děvčata by zakončila rok se stejným bodovým ziskem jako vítěz skupiny. 
 
Další soutěží, kterou Trutnov letos obsadil, je krajský přebor sloučené kategorie kadetek a juniorek. V té plánuje Trutnov obsadit nejhůře 
druhé místo, neboť v případě úspěchu zaručuje boj o celostátní 1. ligu. Úvod soutěže děvčatům výsledkově moc nevyšel, ale postupně 
výkonově přidala a do roku 2017 vstoupí na průběžném druhém místě tabulky.  
 
Poslední kategorií je krajský přebor minivolejbalu, soutěž pro mladé volejbalové naděje hraná turnajovým způsobem. Zde hráčky zjišťují, 
jak je volejbal náročný sport, hlavně co se techniky týče, a že ke zlepšení v jednotlivých herních činnostech vesměs nevede jiná cesta než 
cvičení opakovat a doslova drilovat. V této kategorii tak jde hlavně o pravidelné „hraní“ a porovnávání úrovně se stejně starými dětmi 
z jiných oddílů. Více RL, prosinec 2016.  
 
Na ukončení kalendářního roku 2016 uspořádal oddíl stolního tenisu TJ Lokomotiva Trutnov pro své mladé členy Vánoční oddílový 
turnaj. Do již 22. ročníku se zapojilo celkem 13 hráčů, kteří byli rozděleni do tří výkonnostních kategorií. V kategorii začínajících členů za 
účasti čtyř soutěžících zvítězil Jiří Švál před Andreou Kynclovou, Lukášem Novotným a Natálkou Rychterovou. 
 
Mezi staršími žáky s pěti účastníky se z celkového vítězství radoval Tomáš Březina před Markem Maclem a Vítem Morávkem. 
Nejvyrovnanější boje se odehrály v kategorii dorostenců, kde si celkové vítězství vybojovala Klára Prokopcová před Petrem Kotkem, 
Adamem Dotlačilem a Jáchymem Drašarem. 
 
Přestože i tentokrát celkovou účast a průběh turnaje narušila nemoc celé řady účastníků, turnaj se podařilo dokončit. Všichni účastníci se 
tak mohli radovat nejen z diplomu, ale i z pěkných věcných cen zakoupených z dotace MěÚ Trutnov. 
 
 
Matriční události 
 
V posledním měsíci roku přišlo v trutnovské porodnici na svět celkem 52 dětí, 26 chlapců a 26 děvčátek. Novými občánky města Trutnova 
se stalo 11 chlapců a 15 děvčátek.  
 
V prosinci bylo uzavřeno před Městským úřadem Trutnov 5 sňatků. 
 
Ve stejném měsíci bohužel zemřelo celkem 48 občanů, 20 mužů a 28 žen. Z tohoto počtu zemřelo 19 občanů Trutnova, 9 mužů a 10 žen. 
Dvě úmrtí byla zapsána do matričních knih vedených pro obec Hajnice a město Pilníkov.  
 
V průběhu měsíce členky komise pro občanské záležitosti při významných životních jubileích navštívily s gratulací, kytičkou a malým 
dárkem 42 trutnovských spoluobčanů. 
 
Na Staré radnici v Trutnově bylo slavnostně uvítáno do života 28 nejmenších Trutnováčků.  
 
 
Nezaměstnanost v prosinci 
 
Podle statistického přehledu za měsíc prosinec 2016 vydaného Úřadem práce Trutnov bylo na okrese Trutnov k 31.12. evidováno 
3 458 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, z toho 3 323 dosažitelných. Z toho bylo 1 714 žen, z nich dosažitelných bylo 1 643. 
Absolventů a mladistvých bylo celkem 170, dosažitelných bylo 170. Z toho bylo 131 absolventů, z nichž bylo 39 do 18 let. Osob se 
zdravotním postižením bylo celkem 555. Podíl nezaměstnaných činil 4,3 %. 
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A NĚCO NAVÍC Z CELÉHO ROKU 2016 
 
Policisté z Trutnova se v tomto roce zúčastnili několika společných hlídek s polskými kolegy při kontrolách českého a polského pohraničí. 
Podle trutnovské policejní mluvčí Šárky Pižlové společné hlídky v regionu vykonávají svou činnost zejména v horských střediscích. Během 
celodenních služeb se muži zákona zaměřovali zejména na veřejný pořádek a dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. 
Přítomnost hlídek přispívá i k prevenci. Společných hlídek se podle policejní mluvčí zúčastnili také dopravní policisté z Trutnova. Více KD, 
20.12.2016. 
 
 
Co nového ve společnosti KASPER KOVO, s.r.o. 
 
Společnost KASPER KOVO, s.r.o., byla založena v roce 1992 a dnes představuje dva výrobní provozy umístěné v Trutnově (provozovna 
Žitná a Elektrárenská). Mateřský provoz Žitná je moderní strojírenskou firmou, která se soustřeďuje na malosériovou výrobu spektra 
produktů od plechových komponentů až po komplexní stroje včetně finální montáže. Tento profil s sebou nese velké nároky na logistiku 
a flexibilitu výroby, kterému je uzpůsoben systém řízení výroby s cílem dostát nejvyšším nárokům zákazníků z hlediska kvality a flexibility 
dodávek. Technologické vybavení společnosti odpovídá nejmodernějším standardům zpracování plechů od dělení materiálů, jejich 
svařování až po povrchové úpravy. 
 
Současně je nastaven proces trvalého vzdělávání personálu a trvalého zlepšování procesů s cílem plného využití těchto moderních 
technologií tak, aby zákazník získal optimální poměr z hlediska kvality a ceny. Zpracování ušlechtilých kovů (nerez a hliník) je v rámci 
technologie a interní výrobní logistiky odděleno od výroby z běžné oceli tak, aby byly naplněny nejpřísnější nároky potravinářského 
a farmaceutického průmyslu.  
 
Výrobní sortiment tak sahá od plechových komponentů přes svařence až po finálně montované stroje. Hlavní obory, kam výrobky směřují, 
jsou potravinářský průmysl, výroba autobusů, výroba obráběcích strojů, filtrace vzduchu a energetika. Výrobky směřují k zákazníkům po 
celém světě. Hlavním těžištěm je západní Evropa, ale řada dodávek směřuje i do Jižní a Severní Ameriky a Asie.  
 
Druhý výrobní provoz KASPER KOVO, s.r.o., je provozovna Elektrárenská, která nabízí kompletní vývoj a výrobu tlakových a netlakových 
nádob v oceli, nerezu a hliníku. Tato provozovna, která byla do firmy začleněna v roce 2011, představuje hlavní rozvojovou základnu firmy 
KASPER KOVO z hlediska nových zakázek a z hlediska zaměstnanosti. Hlavním odbytištěm tlakových nádob jsou firmy v rámci Evropy, 
ale řada dodávek směřuje i do Asie, zemí bývalé Ruské federace a do Ameriky (MFD, 11.11.2016).  
 
Jak sdělil v úvodníku firemního časopisu Kasper Journal, č. 12/prosinec 2016, jednatel firmy Ing. Rudolf Kasper, oběma firmám se 
v letošním roce velmi dařilo, ekonomické výsledky KASPER KOVO i KASPER CZ za rok 2016 se očekávají opět rekordní. Rok 2016 byl 
podle něho velmi náročný. KASPER CZ zrealizovalo zdaleka nejvíc zakázek v průběhu jednoho roku. V KASPER KOVO byla současně 
s řadou náročných výrobních projektů zahájena pod názvem „Žralok“ realizace procesních změn. 
 
Vzhledem k předpokládaným ziskům za rok 2016 plánuje KASPER KOVO investice v celkovém objemu 93 mil. korun. Hlavní stavební akcí 
bude přístavba a rozšíření práškové lakovny v Žitné ulici, větší část celkové sumy však bude směřovat do pořízení výrobních technologií, 
strojů manipulace a řídicích systémů. 
 
 
Výroba piva v Trutnově v roce 2016 
 
Výroba zdejšího piva je neodmyslitelně spjata se společností Krakonoš, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 486, Trutnov, IČ 48151769. 
Zmíněná společnost se v roce 2016 zabývala převážně výrobou piva v pivovaru Krakonoš, provozem hotelu Krakonoš a výrobou elektrické 
energie ze sluneční energie. Vyrábí pivo nepasterizované, bez konzervačních přípravků, mikrobiálně filtrované. Mikrobiální filtrace 
zajišťuje trvanlivost lahvového piva 40 až 50 dnů, u sudového piva 40 až 60 dnů minimální trvanlivosti. Vyrábí 5 druhů piv: Krakonoš 10º 
- světlé výčepní, Krakonoš 10º - tmavé výčepní, Krakonoš 11º - světlý ležák, Krakonoš 12º - světlý ležák, Krakonoš 14 º - speciální světlé 
pivo.  
 
Pivovar zásobuje pivem především bezprostřední okolí do 60 km od Trutnova. Ovšem odběratele má v Jablonci nad Nisou, v Liberci, 
v okolí Lanškrouna i na Moravě, ve středních Čechách a v Praze. V roce 2016 bylo exportováno 1 711 hl hlavně do Polska.   
 
Výsledek hospodaření Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 
Výstav piva v hl 116 268 111 979 107 363 
Počet zaměstnanců  76 78 76 
 
Společnost hospodařila v roce 2016 se ziskem. Prodejní cenu piva společnost v tomto roce nezvyšovala. Výstav piva vzrostl v roce 2016 
o 4 289 hl. Podíl světlého ležáku Krakonoš 12º činil na celkovém výstavu 70 % a zvýšil se podíl světlého ležáku Krakonoš 11º na 23 %. 
Největší výstav byl v měsíci srpnu, nejnižší v lednu. V roce 2016 společnost dokončila rekonstrukci bazénů v části spilky a bude pokračovat 
do března 2017.  
 
Výroba piva v roce 2016 
Celkem 118 516 hl, z toho 5 553 hl 10º světlá, 931 hl 10º tmavá, 27 329 11º světlá, 83 815 hl 12º světlá a 888 hl 14º světlá. 
 
Odbyt piva 
Celkem 116 268 hl, z toho 82 659 hl byly sudy a 33 609 hl lahve. 
 
10º světlá  sudy 3 208 hl  lahve 2 150 hl 
10º tmavá 732 hl 257 hl 
11º světlá 22 255 hl  4 415 hl 
12º světlá  55 892 hl  25 900 hl 
14º světlá  572 hl 887 hl 
 
Prodej zboží 
PITO lahve 82 
DIA lahve 0 
Nealko 790 
 
Tržby za zboží: 6.027.000,00 Kč, z toho prodejna 5.146.000,00 Kč 
Krmné odpady:  
Mláto: 2 845 t 
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FVE: 89 712 kWh 
 
Výkony: 154.732.000.00 Kč 
Mzdové prostředky celkem: 24.112.000,00 Kč  
Průměrná měsíční mzda: 26.439.000,00 Kč 
 
 
Rozvoj areálu Atrium Upa Valley, s.r.o, v roce 2016 
 
Hlavním cílem roku 2016 bylo získání nájemce do prostor horního patra budovy, kterou opustila firma ABB. Dále pak provést další etapu 
plánovaných oprav budov a ploch v areálu.  
 
V prvních měsících roku proběhlo několik jednání s možnými nájemci a v březnu byla podepsána nájemní smlouva na celé horní patro 
budovy s firmou INEX SPEDITION, s.r.o. Po podpisu smlouvy bylo nutné tyto prostory rekolaudovat pro skladovací prostory, včetně 
realizace nutných protipožárních opatření. V této souvislosti byla instalována nová zdvihací plošina na rampě budovy místo původní, která 
již nesplňovala provozní předpisy.  
 
Díky spolupráci města Trutnova a Katastrálního úřadu Trutnov byla provedena rekonstrukce chodníku v podchodu a před vstupní halou 
areálu. Tato plocha získala nový vzhled, a byla tak dokončena poslední plánovaná akce na zkvalitnění prostor před areálem. Z větších akcí 
jsme v průběhu roku realizovali položení nového povrchu na manipulační ploše mezi budovami v areálu a dále pak celkovou rekonstrukci 
střešní krytiny na výrobní budově M2.  
 
Celkově hodnotíme rok 2016 jako úspěšný, protože se podařilo dokončit obsazení uvolněných prostor po odchodu firmy ABB novými 
nájemci. Společnost splnila plánované výsledky za rok 2016, a vytvořila si tak předpoklady pro úspěšné hospodaření v dalších letech.   
 
 
Společnost BAK stavební společnost, a.s., oslavila významné výročí  
 
Pro společnost BAK stavební společnost, a.s., byl rok 2016 velkým milníkem, neboť v říjnu firma oslavila 25 let od svého založení. Během 
tohoto čtvrtstoletí společnost zrealizovala více než dva tisíce staveb nejrůznější velikosti a technologické náročnosti ve všech regionech 
České republiky. 
 
Podařilo se jí zajistit stavby pro celosvětově známé společnosti, jakými jsou LEGO, ŠKODA Auto, Continental, TESCO a mnoho dalších. 
V posledních deseti letech se mezi její stálé klienty zařadily nejvýznamnější developerské společnosti na českém trhu, kterými jsou 
CENTRAL GROUP, FINEP CZ, Ekospol a BCD Group. Na pomyslný vrchol se společnost dostala v roce 2014, kdy dokončila projekt 
rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku, který získal ve stejném roce titul Stavba roku. 
 
V roce 2016 firma BAK stavební společnost, a.s., rekonstruovala sídlo společnosti innogy (dříve RWE), která patří mezi pět 
nejvýznamnějších energetických koncernů v Evropě zajišťujících prodej zemního plynu a elektřiny.  
 
Mezi další úspěchy společnosti se zařadil dokončený projekt sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada v Turnově, který získal 
titul Stavba roku Libereckého kraje a ocenění předsedy Senátu Parlamentu České republiky za nejlepší stavbu pro veřejnost.  
 
V závěru roku 2016 společnost zahájila výstavbu nové výrobní haly v adršpašském závodě společnosti Continental Automotive a nového 
distribučního centra Greenhouse Březhrad určeného pro hypermarkety a supermarkety Albert. 
 
Dlouholeté profesní zkušenosti, finanční stabilita a také důvěra jejích klientů společnost dovedla až k tomuto jubileu, kdy se sluší všem 
poděkovat a firmě popřát, ať se jí daří i nadále realizovat zajímavé a zejména udržitelné stavby, které budou těšit okolí ať už jejich 
architektonickým a stavebním přínosem, ale také jejich pozitivními dopady na životní prostředí a rozvoj regionů v místech, ve kterých 
vznikají (Zpráva, kterou dodala Ing. Vladimíra Baťková, Marketing, PR Manager, BAK stavební společnost, a.s.). 
 
 
Firma ABB, s.r.o., Trutnov 
 
Již řadu let sponzoruje nejen handicapované na Trutnovsku, a proto ani tento rok nebyl výjimkou. V roce 2016 dostaly její příspěvek tyto 
organizace: 
SK Janské Lázně, oddíl stolního tenisu tělesně postižených sportovců - podpora 19. ročníku mezinárodního turnaje o Pohár města Janské 
Lázně a Středoevropského poháru tělesně postižených osob,  
Klub vozíčkářů Trutnov - příspěvek na podporu a činnost klubu,  
Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních. 
 
Rok 2016 byl pro ABB v Trutnově, co se týče realizace zakázek, opět velmi úspěšný.  
 
Uspořádán byl také Den otevřených dveří pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Kromě prohlídky závodu čekaly na účastníky 
zajímavé atrakce v podobě vědecké show na pódiu, vystoupení parkour a zumba pro děti, vyzkoušet si mohli interaktivní exponáty 
z iQLandia Liberec, airsoftovou střelnici a další.  
 
 
Informace o společnosti Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., Volanovská 518, Horní Předměstí, 541 01 
Trutnov 
 
Závod Trutnov je součástí celosvětové korporace Continental Corporation a ve svých prostorách reprezentuje toto výrobní portfolio, které 
se poměrně rozšířilo v roce 2015, a i nadále produktová řada společnosti poroste:  

 produktová řada vysokotlakých dieselových čerpadel,  

 produktová řada vysokotlakých benzínových čerpadel,  

 výroba cylindrů, 

 rotační ventily pro recirkulaci výfukových plynů,  

 aktuátory pro obecné použití,  

 turbodmychadla, 

 systémy přímého vstřikování paliva (common Rails), 

 tlakové senzory, 

 brzdové senzory, 
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 senzory na snímání oxidu dusíku ve spalinách (tzv. Nox senzory), 

 malé vodní pumpy. 
 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 činil 1 318. Ve svých řadách zaměstnanci přivítali více než 600 kolegů a kolegyň, a to především 
ve výrobních oblastech. Tento dynamický růst s sebou nesl významné organizační změny, tj. rozšíření struktury společnosti o nový 
organizační segment Turbocharger. I v dalších letech bude nabídka pracovních příležitostí zvyšována, a to nejen v oblastech odborných, 
ale především v oblasti výroby a její podpory.  
 
V areálu závodu po celý rok probíhaly a stále probíhají mnohé stavební úpravy, včetně úprav výrobních a obslužných prostor. Podařilo se 
rozšířit výrobní prostory pro stavbu třetí linky na výrobu turbodmychadel. Celková výrobní plocha závodu tak činí 16 370 čtverečních 
metrů. V příštím roce společnost čeká mnoho dalších stavebních projektů. Připravuje se výstavba nové haly a parkoviště v horní části 
areálu.    
 
 
ZPA Smart Energy, a.s., v roce 2016 
 
Společnost ZPA Smart Energy, a.s., sídlí v centru Trutnova v ulici Komenského 821, v pronajatých prostorách, jejichž vlastníkem je 
společnost Atrium Upa Valley, s.r.o. Společnost ZPA dosáhla v roce 2016 obratu 418 mil. Kč na náročných trzích energetických 
distribučních společností v 15 zemích Evropy a Asie. Klíčovou pozici zaujímá společnost v České republice, kde je významným 
dodavatelem elektroměrů a případně i přijímačů hromadného dálkového ovládání energetických sítí (HDO) pro energetiky ČEZ, PRE 
a E.ON. Silná je společnost také na Slovensku a v Maďarsku, významně posiluje prodej do Německa.  
 
Export dosahuje 43 % z obratu společnosti. Průměrný počet zaměstnanců společnosti v roce 2016 byl 155, průměrná mzda zaměstnance 
dosáhla 28.300,00 Kč. Z uvedeného počtu zaměstnanců zhruba třetina pracuje v Trutnově v oblasti vývoje elektroměrů, HDO 
a potřebného Firmware. V oblasti elektroměrů se vývoj orientuje na elektroměry nové generace pro tzv. „chytré sítě“ (Smart Grids). 
 
V minulém roce společnost úspěšně instalovala pilotní řešení pro takovou síť, vč. software v mongolském Ulánbátaru, další jsou v provozu 
nebo se připravují v Evropě a na Blízkém východě. V uvedených pilotech a dalších zakázkách se uplatňují programové systémy vyvíjené 
vlastní skupinou programátorů. Ti jsou také tvůrci multiutilitního odečtového software ReadEn pro lokální distribuční soustavy, komerční 
budovy a průmyslové areály. Jádro programátorské skupiny sídlí v pražské kanceláři společnosti v karlínském administrativním centru 
Meteor.  
 
Druhá skupina zaměstnanců vyrábí v Trutnově elektroměry a HDO pro nejnáročnější zákazníky. Výrobní proces zahrnuje kroky od 
automatického a ručního osazování desek tištěných spojů, přes mechanickou montáž až po programování, kalibraci a testování. Procesy 
vedle ISO standardů probíhají především podle přísných evropských norem MID pro měřicí fakturační zařízení. 
 
Poslední třetinu pracovníků tvoří obchodní manažeři, logistika a administrativa společnosti. ZPA má egyptského vlastníka, je součástí 
skupiny El Sewedy Electrometers. Tato skupina působí na trzích v Africe, Asii a Jižní Americe a samozřejmě s produkty ZPA i v Evropě.  
 
Společnost v roce 2016 oslavila 10 let pod značkou ZPA Smart Energy a 70 let elektrotechnické výroby jako přímý nástupce poválečné 
společnosti Křižík a poté ZPA. Jubileum oslavila novým logem a společně s veřejností Dnem otevřených dveří v sobotu 18.06.2016. 
Návštěvníci měli možnost nahlédnout do výrobních i vývojových prostor.  
 
ZPA se prezentovalo také na akcích zaměřených na spolupráci se školami a pracovní trh organizovaných Královéhradeckým krajem 
a Krajskou hospodářskou komorou. Společnost spolupracuje s místními základními školami, SPŠ a gymnáziem. V oblasti vývoje i s ČVUT 
Praha a Technickou univerzitou Liberec.  
 
V evropském kontextu se ZPA prezentuje především na prestižním mezinárodním veletrhu European Utility Week. V roce 2015 se 
vystavovatelé sešli ve Vídni, v roce 2016 v Barceloně.  
 
ZPA i v roce 2016 již tradičně podporovalo kulturu, sport a sociální aktivity v Trutnově a okolí. Mezi sponzorované akce patřily Jazzinec, 
Trutnovský podzim, Vinařské slavnosti, Krakonošův cyklomaraton, Triatlon Dolce, Velká cena města Trutnova v plavání, mezinárodní 
turnaj handicapovaných sportovců o Středoevropský pohár města Janské Lázně a další.  
 
Generálním ředitelem společnosti a předsedou představenstva byl Ing. Zdeněk Stuchlík, finančním ředitelem a členem představenstva 
Ing. Petr Přívratský a obchodně technickým ředitelem a členem představenstva Ing. Aleš Mikula, MBA.  
 
 
 
Z Výroční zprávy společnosti mdexx Magnetronic Devices, s.r.o.  
 
Jak vyplývá z předchozích výročních zpráv, společnost se nachází v oblasti výroby již pátým rokem ve stabilní situaci. Bez ohledu na 
momentální situaci na volném trhu společnost vyrábí a distribuuje podobný počet a typy výrobků. 
 
K 01.01.2016 přešlo vlastnické právo na celou skupinu mdexx z investorské skupiny CGS, Švýcarsko, na investorskou skupinu Quantum 
Mnichov, SRN.  
 
V první řadě došlo ke stanovení základní strategie v oblasti HR a tím byla vytvořena základna pro stabilizaci pracovních týmů především 
ve výrobě. Dalším krokem bylo potvrzení orientace společnosti v Trutnově v oblasti řízení výroby a logistiky na zákazníka.  
 
Zcela zásadní změnou prošla organizační struktura skupiny. K 31.05.2016 byla rejstříkovým soudem v Brémách schválena změna 
struktury společnosti, a to zpětně k 01.10.2015. Společnost mdexx GmbH, se transformovala do společnosti mdexx Holding GmbH, 
přičemž následně společnost mdexx Holding GmbH na mdexx GmbH. Více výroční zpráva.  
 
Společnost uhradila k 31.07.2016 zbývající závazek do skupiny vyplývající z čerpání prostředků na financování formou cash poolingu 
a nadále využívala jen níže uvedené kreditní linky RB. 
 
Společnost využívala kontokorentního účtu ve výši 500.000,00 EUR a revolvingového úvěru ve výši 300.000,00 EUR. Firemní bankou je 
Raiffeisenbank Hradec Králové.  
 
Přeměnou prošla i centrála společnosti a s novým vedením započal proces užší spolupráce mezi vedením skupiny výrobní společnosti 
v Trutnově a shared service centrem, které je určeno pro zpracování centrálních dat a podporou IT ve skupině.  
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Ukončený projekt „Shared services for Accounting v Trutnově“, který byl zahájen v listopadu 2014 a pokračoval celý obchodní rok 
2014/2015, byl v průběhu 2015/2016 pod vedením nového finančního ředitele skupiny konsolidován.  
 
Projekt „Shared services for IT“, který začal v listopadu 2014 a probíhal do konce obchodního roku 2014/2015, se postupně stal základním 
procesem v IT oblasti, tj. IT procesy ve skupině jsou řízeny pracovním teamem IT pracovníků z Trutnova. Support v mdexx GmbH 
v Brémách zajišťují lokální pracovníci ve Weyhe. Rozhodovací kompetence v oblasti IT převzal generální manager skupiny. 
 
Implementace modulů v rámci projektu „One SAP“, jehož cílem bylo vybudování jednotného informačního systému pro oba výrobní 
závody, byla ukončena v lednu 2016. Do konce dubna 2016 byl projekt odzkoušen a v květnu 2016 aktivován.  
 
Trutnovský závod skupiny mdexx vstupuje do období obchodního roku 2016/2017 s těmito úkoly: 
Seznámit se s postupně vznikající strategií nového vlastníka a jím pověřeného vedoucího managera skupiny a podílet se na realizaci této 
strategie. 
 
Přes nastalé změny ve skupině nadále, a to až do doby stanovení nových priorit a výrobní a obchodní strategie nového vlastníka, udržovat 
procesy, které jsou ve společnosti již zavedené a ověřené, udržovat priority především směrem k zákazníkovi, v oblasti řízení zásob 
a v oblasti týkající se výroby.  
 
Obchodní rok 2015/2016 patří k obdobím stabilizace výroby, realizace snížení mzdových nákladů a rokem realizace velkých skupinových 
projektů v nevýrobní oblasti, přičemž rok 2015/2016 je i rokem tvorby nové strategie stanovené vlastníkem a jeho managementem.  
 
Společnost vykázala účetní hospodářský výsledek 12,5 mil. Kč (2014/2015 6,6 mil. Kč). Cash flow společnosti bylo na rozdíl od 
předchozího obchodního roku kladné 1,9 mil. Kč (CF v obchodním roce 2014/2015 záporné -11,194 mil. Kč). 
 
Společnost generuje v delším časovém horizontu solidní čísla, má zavedeny stabilní a optimální procesy ve všech oblastech, a proto lze 
obchodní rok 2015/2016 označit za rok, který byl pro celou skupinu mdexx určitým, spíše kladným způsobem přelomový. 
 
 
EPO ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí, Hodonín  
 
Celková výroba elektrické energie za rok 2016 dosáhla 596 917 MWh. Z toho bylo 206 123 MWh zelené elektrické energie vyrobené 
z biomasy - převážně dřevní překližky. Spáleno bylo celkem 370 417 tun uhlí a 255 030 tun biomasy. Celková výroba teplárenského tepla 
činila 1 215 098 GJ. 
 
V roce 2016 byla zprovozněna nová automobilová váha v jižní části areálu, která se bude podílet na zrychlení a zjednodušení dodávek 
biomasy do EPO.  
 
Dále byly odzkoušeny možnosti technologického zařízení s ohledem na nové emisní limity (CO, NOx, SO2 a prach), které budou platit od 
roku 2020. V neposlední řadě byl odzkoušen nový systém čištění kotle mikrovýbuchy uvnitř kotle (Zprávu podal Ing. Libor Kult, VODB 
řízení provozu EPO ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí, Hodonín).  
 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, provozní obvod Trutnov, držitel certifikátu ISO 9001:2008 
 
V provozním obvodu Trutnov bylo zaměstnáno 219 zaměstnanců, z toho 83 žen podílejících se na obsluze cesty.  
 
Údaje o výkonu železničních stanic Trutnov hl. n., Trutnov střed všech dopravců podílejících se na přepravách cestujících a přepravě 
nákladu:  
 
Dopravce České dráhy, a.s.  
 
Počet prodaných jízdenek: Jde o jízdenky z prodejních automatů ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě.   
 
Počet prodaných jízdenek vnitrostátních 480 175 ks 
Počet prodaných jízdenek mezinárodních 834 ks 
 
Tržby z přepravy cestujících vnitrostátní 26.950.777,00 Kč 
Tržby z přepravy cestujících mezinárodní 752.351,00 Kč 
 
Osobní přeprava 
výchozí vlaky  19 824 vlaků  
končící vlaky 19 774 vlaků 
 
 
 
Dopravce GW Train Regio, a.s. 
Počet přepravených cestujících (trať Trutnov hl. n. - Svoboda nad Úpou)  204 000 
 
Tržby z přepravy cestujících vnitrostátní: 2.036.000,00 Kč 
 
Osobní přeprava na trati Trutnov hl. n. - Svoboda nad Úpou 
výchozí vlaky 5 276 vlaků 
končící vlaky 5 276 vlaků 
 
Dopravce ČD CARGO, a.s.  
Nakládka a vykládka vozových zásilek  
Naloženo a vyloženo 8 575 vozů, 410 731 tun 
 
Nákladní doprava 
výchozí vlaky 2 130 vlaků 
končící vlaky 2 029 vlaků  
 
V jízdním řádu, který začal platit od 11.12.2016, došlo k úpravám: 
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Všechny tratě Trutnov hl. n. - Jaroměř, Trutnov hl. n. - Chlumec nad Cidlinou, Trutnov hl. n. - Teplice nad Metují, Trutnov hl. n. 
- Svoboda nad Úpou a Trutnov hl. n. - Královec jsou plně zahrnuty do integrovaného systému IREDO (možnost zakoupení jízdenek 
v kombinaci bus - vlak a opačně v oblasti Královéhradeckého a Pardubického kraje za jízdné integrovaného systému IREDO). 
 
Bylo upraveno přímé spojení s Prahou na 7 spojů. Všechny přímé rychlíky do Prahy jsou vedeny v taktu v sudou hodinu + 43 minut od 
6:43 s cílovou stanicí Praha hlavní nádraží. Jízdní doba mezi Trutnovem hl. n. a Prahou hl. n. je 3 hodiny 5 minut. Všechny soupravy jsou 
vybaveny možností zakoupení místenky, oddíly vyhrazenými pro cestující s dětmi do 10 let, úschovnami během přepravy s možností 
rezervace místa pro jízdní kolo, ve vlaku jsou řazeny vozy s přípojkou 230 V a klimatizací, od 11.06.2017 pak i s připojením na WiFi.  
 
Na trati Trutnov hl. n. - Jaroměř jezdí osm párů spěšných vlaků ze stanice Trutnov hl. n. s cílovou stanicí Hradec Králové hl. n. (jeden 
ranní spoj v pracovní dny a jeden odpolední spoj v neděli s cílovou stanicí Pardubice hl. n.) s jízdní dobou 1 hodina 14 minut do Hradce 
Králové a 1 hodina 34 minut do Pardubic. Vlaky jsou vedeny v taktu v lichou hodinu + 41 minut, v Hradci Králové je vždy přestupová vazba 
do stanice Praha hl. n. a Pardubice hl. n. 
 
Ve vlaku je vždy povolena přeprava jízdních kol (ve služebním oddíle motorového vozu a v upravených přívěsných vozech s šesti či deseti 
místy pro jízdní kola). Ukončení těchto vlaků ve stanici Hradec Králové hl. n. vyžadují dlouhodobé výluky pro zdvojkolejnění tratě Hradec 
Králové hl. n. - Pardubice hl. n.  
 
Na trati Trutnov hl. n. - Stará Paka jezdí osm párů spěšných vlaků s cílovou stanicí Kolín, odjíždějící z Trutnova hl. n. ve dvouhodinovém 
taktu střídavě sudá + 11 minut, sudá + 24 minut. Osobních vlaků jezdí do cílové stanice Vrchlabí devět párů ve dvouhodinovém taktu, 
střídavě lichá + 27 minut, lichá + 39 minut. Poslední osobní vlak v 21:25 má cílovou stanici Jilemnice a jezdí denně.  
Všechny výše uvedené vlaky zabezpečuje dopravce České dráhy, a.s.  
 
Na trati Trutnov hl. n. - Svoboda na Úpou dopravce GW Train Regio vypravuje v pracovní dny šestnáct párů, o sobotách a nedělích 
jedenáct párů osobních vlaků v hodinovém intervalu celá + 40 minut. Jízdní doba do Svobody nad Úpou je 15 minut.  
Od 29.04. do 03.09.2017 je v sobotu a v neděli (a o státních svátcích v Polské republice) provozována doprava mezistátních osobních vlaků 
ve spolupráci dopravců GW Train Regio, a.s., a Kolaje Dolnoslazskie na trati Trutnov hl. n. - Jelenia Góra z Trutnova hl. n. v 9:48, 14:25, 
19:09. Příjezdy vlaků ze stanice Jelenia Góra do Trutnova hl. n. jsou v 9:33, 13:38 a 18:06.  
 
 
Co zajímavého se ještě dělo na našich školách   
 
Velmi potřebné a v současné době i některé nedostatkové obory vzdělání nabízí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov, 
Volanovská 243. Střední vzdělání s výučním listem formou denního tříletého studia, k němuž není zapotřebí složit přijímací zkoušku, je 
možné zde získat v oboru Pekař, Cukrář, Truhlář, Instalatér, Tesař, Zedník, Manipulant poštovního provozu a přepravy, Kuchař - číšník. 
Podle výroční zprávy o činnosti školy za rok 2015/2016 se v posledních 3 letech nedaří získávat uchazeče pro učební obor Manipulant 
poštovního provozu a přepravy.  
 
Kromě toho je možné zde získat také úplné střední vzdělání s maturitou (Logistické a finanční služby) a umožněno je také denní a dálkové 
nástavbové studium Gastronomie. V tomto školním roce škola zaměstnávala celkem 54 pracovníků. Z toho bylo 29 pedagogů včetně 
ředitele školy. Provozní úsek měl 8 zaměstnanců. Zúčastnila se Pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s 
maturitní zkouškou obdobně jako u většiny ostatních maturitních oborů vyučovaných na školách Královéhradeckého kraje. Vlastní 
(školní) přijímací zkoušku škola nepořádala. V rámci přijímacího řízení na učební obory přijímací zkoušky konány nebyly. Žáci byli 
přijímáni na základě stanovených kritérií. Podrobněji o škole vypovídá Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016 přiložená do ukázek 
pramenů, na jejichž základě kronika vznikala.  
 
Od začátku školního roku 2016/17 zpestřuje výuku na ZŠ Komenského Trutnov celkem 5 mezinárodních projektů. Např. třída 8. B pilně 
zapisuje z meteostanice pořízené v rámci oceňovaného projektu „Weather in Schools“ (2012/14), který i nadále pokračuje na platformě 
Twinning. Žáci 6. A a 6. B se zapojili do krátkého eTwinning projektu věnovaného zářijové oslavě Evropského dne jazyků „Celebrate 
European Day of Languages 2016“. O dalších projektech RL, listopad 2016. 
 
Jako úspěšný lze hodnotit rok 2016 na ZŠ R. Frimla. Zlepšilo se pracovní prostředí i technické vybavení pro žáky i pracovníky školy. 
Během letních prázdnin proběhla celková rekonstrukce školní kuchyně, která je nyní vybavena nejmodernějším zařízením. Dále byla 
provedena výměna osvětlení a oprava chodby v pavilonu I. stupně. V šatnách přibyly dalším třídám nové skříňky, v učebnách se zvýšil 
počet tabulí a dataprojektorů pro interaktivní výuku.  
 
Žáci této školy dosahují již tradičně výborných výsledků v rozmanitých sportovních soutěžích. Nejinak tomu bylo i v tomto roce. Výrazných 
úspěchů dosáhli chlapci v Krkonošském florbalovém poháru, v republikovém finále florbalu AŠSK, mladší žáci pak v MC Donald Cupu, 
úspěšní byli chlapci i dívky v okresních kolech košíkové i vybíjené. Síly na sportovním poli poměřovali žáci i se zástupci partnerské školy 
z polských Myslakowic. V červnu v Polsku, v září pak u nás v Trutnově.  
 
Nezapomíná se ani na zdokonalování jazykových dovedností. V jednom červnovém týdnu proběhl ve škole pro zájemce ze 7.-9. tříd 
konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím. Vzdělávali se i pedagogové. Učitelky I. stupně absolvovaly v srpnu týdenní letní 
školu Začít spolu.  
 
K úspěšným akcím patřil tradičně jarní a podzimní sběrový týden. Odevzdáno bylo dohromady asi 32 tun papíru.  
 
Škola se vždy těší na budoucí žáčky, a tak i letos zorganizovaly děti 1. a 2. stupně spolu se svými vyučujícími Dětský a sportovní den pro MŠ 
Novodvorská, Trutnov.  
 
Pečlivě a rádi se všichni připravovali také na Den otevřených dveří s vánočními dílničkami, který byl nejen prezentací prostor a vybavení 
školy, činností dětí a pedagogů, ale hlavně navodil příjemnou vánoční atmosféru.  
 
O tom, že se v tomto roce práce dařila, svědčí nejen závěry České školní inspekce, ale hlavně vzrůstající počet žáků a potěšující návštěvy 
absolventů školy.  
 
Žáci Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trutnov-Horní Staré Město se zúčastňují různých terapií, které jsou nedílnou 
součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Probíhají v prostorách školy i mimo ni. Patří k nim hipoterapie, což je léčebná metoda, která 
působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů vznikajících při koňské chůzi, návštěva solné jeskyně, která pomáhá léčit dýchací 
cesty, astma, průdušky, všechny druhy alergií i dermatologická onemocnění.  
 
Vhodným preventivním i kompenzačním prostředkem, kde dochází k uvolnění svalových skupin, je plavání, kde se žáci učí zvládat 
základní plavecké dovednosti. Ve škole probíhá canisterapie, což je terapie s účastí zvířete, psa. Při muzikoterapii žáci využívají perkusní 
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hudební nástroje. Specialitou této školy je terapie ve Snoezelenu, což je multismyslová místnost, jež slouží ke stimulaci smyslů a relaxaci. 
Je jedinou certifikovanou místností tohoto druhu v Trutnově a širokém okolí (RL, listopad 2016).  
 
Změnami prošlo a také ještě bude procházet Gymnázium Trutnov. Ve školním roce 2015/16 došlo opět ke zmenšení velikosti školy. Již 
pátým rokem pokračoval trend, který byl nastartován v roce 2011, kdy se zřizovatel rozhodl v souladu s demografickými a společenskými 
trendy redukovat počty žáků v osmiletých gymnaziálních oborech. Jedním z důsledků tohoto opatření bylo snížení počtu otevíraných prim 
na trutnovském gymnáziu ze dvou na jednu.  
 
Ve školním roce 2015/16 bylo na škole již jen 19 tříd (po jedné třídě osmiletého oboru v ročnících prima až kvinta) a nastolený trend bude 
pokračovat ještě v dalších třech letech. Opatření s sebou přináší nesporně řadu pozitivních i negativních momentů. Snížení počtu 
otevíraných tříd se samozřejmě projevilo rovněž na snížení celkového počtu žáků školy a postupně se promítá také do složení 
pedagogického sboru. 
 
V organizaci soustavně funguje vnitřní kontrolní systém v souladu s požadavky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších úprav. Tento systém je využíván neustále na všech úrovních a je aktualizován v souladu se změnami v legislativě. Jeho správné 
a účelné nastavení bylo potvrzeno během kontrol v oblasti účetnictví a majetku, které proběhly v červnu 2016. Hospodaření v hlavní 
činnosti za rok 2015 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 75.792,73 Kč. Škola se dlouhodobě snaží vyvažovat náklady tak, 
aby odpovídaly jejím finančním možnostem.  
 
Škola vedle hlavní činnosti dlouhodobě provádí také činnost doplňkovou (hostinská činnost, provoz TV a sportovních zařízení, výuka 
cizích jazyků…). Zde bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 98.273,60 Kč.  
 
Na plný výkon pracovala také školní jídelna, což představovalo zabezpečení obědů pro žáky a učitele gymnázia (v omezené míře i pro žáky 
dalších trutnovských středních škol) a zabezpečení obědů a celodenního stravování žáků VOŠ a SZŠ Trutnov. Po většinu roku se denně 
připravuje přibližně 670 až 700 obědů v nabídce ze tří jídel. Jídelna si i v minulém období nadále udržovala vysokou kvalitu nabízených 
služeb, o čemž svědčí značný zájem žáků o stravování.  
 
V rámci doplňkové činnosti se v jídelně může stravovat také veřejnost. Tato možnost je však využívána méně, protože kapacita zařízení je 
výrazně využita strávníky z řad žáků a pracovníků škol. Do budoucna se také jako problematické jeví zachování celodenního stravování, 
protože takovýchto strávníků je velmi málo a zajištění provozu v tomto rozsahu může být při dalším poklesu problematické. 
 
Co se investic týče, vzhledem k ekonomickým souvislostem se nadále nepodařilo zajistit finanční krytí pro realizaci připravené celkové 
rekonstrukce školy. Z prostředků zřizovatele se však daří alespoň postupně realizovat dílčí rekonstrukce. Po realizaci rekonstrukce toalet 
v předchozím období přišla na řadu rekonstrukce střechy a vybudování učebny v půdní vestavbě. Akce byla zahájena již v roce 2013, avšak 
vlivem úpadku původně vybraného generálního dodavatele stavby bylo nutno uskutečnit nové výběrové řízení a teprve potom v investiční 
akci pokračovat.  
 
To se podařilo a do konce srpna 2015 byla opravena střecha nad hlavním traktem (budova A objektu). Půdní vestavba byla dokončena 
s mírným zpožděním, kdy bylo ještě v rámci reklamace nutno řešit úpravu parametrů schodiště tak, aby vyhovovalo požadavkům 
nezbytným pro kolaudaci. To se nakonec podařilo a nová učebna s variabilním uspořádáním rozšířila prostorové možnosti školy.  
 
Celkové rekonstrukci se nevyhne ani elektroinstalace, topení a dořešit se ještě nezbytně musí odizolování zbývajících částí suterénu, 
zateplení budovy a rovněž oprava plotové zdi, která je také v havarijním stavu a hrozí zřícením.  
 
Dalším úsekem, kterému je potřeba věnovat pozornost z hlediska investic, je sportovní hala. Zde se podařilo zařadit záměr řešení snížení 
energetické náročnosti mezi krajské priority. Ve spolupráci s CIRI HK byl připraven projekt řešící uvedenou problematiku a předložena 
žádost o přiznání dotace. Projekt prokázal svoji životaschopnost, když v hodnocení úspor dosáhl potřebných parametrů. Další postup je 
však vzhledem ke značným nákladům v podobě spoluúčasti v rukách zřizovatele. Pokud by nedošlo k celkovému řešení situace, bude zcela 
nezbytně nutné v nejbližším období opravit ve sportovní hale palubovku, která již je v havarijním stavu.  
 
Druhým rozsáhlým investičním záměrem, který je momentálně rozpracován, je modernizace a přístavba přírodovědného křídla budovy, 
kde jsou umístěny odborné učebny a laboratoře fyziky, chemie a biologie. Projekt dále řeší rovněž konektivitu v uvedených prostorách 
a zabezpečení bezbariérovosti budovy. Momentálně je aktualizována projektová dokumentace a následně se počítá s podáním projektové 
žádosti v rámci IROP.  
 
Další finanční prostředky určené na investice jsou využívány ve škole ze zdrojů, které přináší investiční fond organizace. Přestože se 
prostředky z tohoto zdroje snižují, podařilo se i v uplynulém období realizovat výmalbu některých prostor školy, dílčí opravu 
elektroinstalace v částech školy, kde stávající stav již neumožňoval bezpečný provoz, provést opravu podlah v některých učebnách a další 
drobné nezbytné kroky včetně oprav některých strojů v kuchyni školní jídelny. V provozu jídelny školu čeká zásadnější investice do obnovy 
konvektomatů, protože při jejich obrovském provozním zatížení dochází ke značné amortizaci.  
 
 
Co se událo ve Stacionáři pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov 
 
Jak již bylo výše do kroniky zapsáno, v roce 2016 byla zřizovatelem městem Trutnovem provedena zásadní změna. Zastupitelstvo města na 
svém zasedání dne 25.04.2016 usnesením č. 2016-88/2 schválilo zrušení pracoviště Sedmikráska, Kryblická 423, Trutnov, pro předškolní 
děti. Z tohoto pracoviště je od 01.09.2016 běžná mateřská škola s jednou speciální třídou.   
 
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov funguje od posledního čtvrtletí roku 2016 pouze pro osoby starší 18 let 
s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením se sídlem Náchodská 359, Trutnov 
 
Celková denní (okamžitá) kapacita stacionáře je 35 klientů. V průběhu roku 2016 byla nově uzavřena smlouva se dvěma klienty 
a ukončena se třemi klienty. Ke konci roku byl počet uzavřených smluv se 37 klienty a jedna žádost je v pořadníku žádostí.  
 
Klientům byly nabízeny tyto aktivační činnosti: pracovní činnosti pro firmy ZPA, Varia, s.r.o., a KXP, s.r.o., výtvarné práce, hudební, 
pěvecké a taneční aktivity, sportovní aktivity (stolní tenis, boccia, plavání, kuželky), práce na PC, fotografování, procvičování znalostí 
zábavnou formou (čtení, počítání, psaní), logopedie.  
 
Pokračoval taneční kroužek country tanců COLTY s deseti klienty. Soubor v letošním roce nacvičil nový tanec a třikrát veřejně vystupoval. 
Pracovala také druhá taneční country skupina PISTOLNÍCI, kam jsou zařazeni klienti s omezenějšími pohybovými schopnostmi. 
V letošním roce měli také velmi pěkný tanec, s nímž třikrát veřejně vystupovali. 
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Od ledna 2016 byla klientům nabízena nová činnost: získávání sociálních dovedností v tzv. „cvičném bytě“. Zde se klienti seznamovali se 
základními domácími pracemi, nákupy, péčí o svou osobu atd. O tuto novou službu byl ze strany klientů velký zájem. Také byl nově 
s klienty prováděn „trénink sebeobhajování“, kde se učili vyslovit svůj vlastní názor a zdůvodnit jej ve skupině. 
 
Fyzioterapie byla prováděna 3 dny v týdnu individuálně i skupinově se všemi klienty s fyzioterapeutkou paní Peterovou.   
 
Každých 14 dní probíhala práce s keramickou hlínou, které se účastnilo cca 20 klientů, mimo jiné opět vyrobili keramické ceny pro 
účastníky soutěže závodu „blody walk“.  
 
Od jarních měsíců do listopadu klienti využívali možnosti jízdy na koních ve Svobodě nad Úpou. Každý týden jim byly také poskytovány 
doprovody na pobyt v solné jeskyni a pedikúru. Tyto služby využívalo průběžně 25 klientů. Celoročně byla nabízena 1x za 14 dní služba 
psychologického poradenství, o kterou byl mezi klienty velký zájem.  
 
Pravidelně každý týden navštěvovali krytý bazén, kde trénovali plavání a využívali také možnosti relaxace ve vířivce. Trénink zúročili při 
plaveckých závodech Modrá stuha města Náchoda, Velká cena Trutnova a Vánoční kapřík, kde získali velký počet medailí.  
 
Pokračovali ve hře boccia a udrželi se v prvoligové soutěži integrovaných závodů pořádaných Sportem proti bariérám v Nové Pace. 
Od podzimu přes zimní měsíce navštěvovali kuželnu v Trutnově-Poříčí, kde soutěžili mezi sebou. 
 
V průběhu roku se klienti zúčastňovali pravidelných kulturních a společenských akcí: jarní a podzimní zábavy, podzimní fotografický výlet 
na zámek Humprecht, festival „Patříme k sobě“ v Semilech, návštěvy výstav v městské galerii a v muzeu v Trutnově, společenské plesy 
v Novém Městě nad Metují a Dvoře Králové nad Labem. 
 
V červnu se uskutečnil již po osmé sjezd na raftech, tentokrát na Tiché Orlici. Na začátku června klienti absolvovali 11denní ozdravný 
pobyt na Slunečném pobřeží v Bulharsku. Pobyt i cesty proběhly bez problémů, všichni zúčastnění byli spokojeni.  
 
V listopadu byla v kině Vesmír uspořádána oslava k 25. výročí vzniku stacionáře. Pozvané veřejnosti, rodičům a hostům se představil 
pěvecký sbor a oba taneční soubory. Pozváni byli také přátelé ze stacionáře v Novém Městě, v Pardubicích a z Barevných domků v Hajnici, 
kteří obohatili program svým vystoupením. Součástí oslavy byla také prodejní výstava fotografií klientů, která byla velmi úspěšná.   
 
Při prosincovém utkání basketbalistek Trutnova se klienti zúčastnili prodeje cukroví a o přestávce na palubovce zatančil taneční soubor. 
Sportovní veřejnosti se vystoupení velmi líbilo a výtěžek z prodeje cukroví byl věnován stacionáři.  
 
V adventním čase zpíval pěvecký sbor v Domově pro seniory Trutnov, v Alzheimer centru ve Svobodě nad Úpou a ve sportovním středisku 
Bret v Prkenném Dole.  
 
Od září 2016 přestaly v prostorách stacionáře fungovat tři třídy mateřské školy. Uvolněné prostory budou po rekonstrukci sloužit dalším 
dvěma cílovým skupinám, a to osobám starším 55 let se zdravotním postižením, chronickým onemocněním, stařeckou demencí a se 
sníženými schopnostmi z důvodu věku. A také osobám s těžkým mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Provoz těchto 
oddělení bude zahájen přibližně v polovině roku 2017. 
 
V roce 2016 stacionář neřešil žádnou stížnost na poskytovanou službu. Stacionář prošel kontrolou inspekce MPSV. Za závěrů inspekce 
vyplynula některá nápravná opatření. Žádné závažné nedostatky či porušení zákona č. 106/2008 Sb., o sociálních službách, nebyly 
zjištěny.  
 
Nabízené služby jsou co do rozsahu dostatečné a dostupné pro všechny zájemce i z finančního hlediska. Služby jsou dostatečně odborně 
zajišťovány tak, aby pružně reagovaly na požadavky a zájmy klientů i jejich opatrovníků.  
Rodiče a opatrovníci klientů službu zhodnotili za uplynulý rok kladně, uvědomují si velmi příznivý vliv pobytu ve stacionáři na rozvoj 
osobnosti svých dětí a na jejich začleňování do společnosti. Velmi příznivě poskytování služeb hodnotí také zřizovatel stacionáře, město 
Trutnov, i spolupracující organizace, např. Společnost DUHA, ČČK, BK KARA Trutnov a SPMP, s nímž úzce spolupracuje, klienti 
stacionáře se účastní jeho akcí (zábavy, ples, letní tábory, sportovní soutěže) a jsou členy tohoto sdružení.  
 
Sponzorskými dary v roce 2016 na činnost stacionáře přispěli: Společnost DUHA, Ing. Rufer, DUPETO, Xantipa agency, s.r.o., SPMP Dvůr 
Králové nad Labem, ČČK Trutnov, Varia, spol. s r.o., KXP, s.r.o., Trutnov, ZPA Smart Energy, a.s., Continental Corporation, a.s., ABB, 
s.r.o., BK LOKO Trutnov, Byttherm, s.r.o., Trutnov. Drobnějšími dary přispěli i rodiče klientů. 
 
 
 
Z Výroční zprávy Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město 
 
Jde o velmi aktivní organizaci, jejíž hlavní činností je pomoc při nejrůznějších zásazích. Za tento rok hasiči vyjížděli celkem 
k 29 událostem. Z toho bylo 15 požárů, 2 technické pomoci, 6 planých poplachů, 3 dopravní nehody, 2 zálohy na stanici a 1 transport 
pacienta. Zúčastnili se také dvou velkých cvičení. Jedno proběhlo na letišti ve Volanově a bylo zaměřeno na plnění Bambi vaku zavěšeného 
pod helikoptérou. Druhé, zaměřené na únik nebezpečné látky, se konalo v poříčské elektrárně. Při dalším menším cvičení se seznámili 
s prostory bioplynových stanic a s riziky jejich požárů.  
 
Při běžném výcviku s řetězovými a motorovými pilami se hasiči dali do kácení náletových dřevin na pozemku, který město Trutnov 
zakoupilo pro výstavbu nové hasičské zbrojnice. Vzhledem k tomu, že jednotka vlastnila zastaralé zásahové obleky, byl jí navýšen rozpočet 
o 180 tisíc korun, za které byly nakoupeny nové. 
 
Na valné hromadě bylo konstatováno, že hasiči jsou kromě svých obvyklých aktivit zapojeni i do dalších činností. Zúčastnili se např. 
bowlingového turnaje, předvedli techniku při branném dnu na ZŠ Mládežnická, Trutnov, pomáhali při plnění Bambi vaku na 
zemědělských oslavách a při dálkové dopravě vody v Prkenném Dole. Navíc uspořádali výstavu hasičské techniky s oslavou 130 let od 
založení sboru, pingpongový a pokerový turnaj. 
 
Sportovní družstvo se zúčastnilo deseti závodů a v soutěži O pohár starosty OSH obsadili třetí místo. 
 
Velitel stanice HZS Trutnov Jiří Böhm jednotce poděkoval za velmi dobrou činnost a spolupráci s profesionálními hasiči. Vedoucí Odboru 
Kancelář MěÚ Městského úřadu Trutnov Jiří Masařík hasiče ujistil, že již brzy bude možné vyžívat větší prostory nové hasičské zbrojnice.  
 
Tři členové sboru byli vyznamenáni Medailí za aktivní práci v jednotce SDH obce - III. stupeň. Vyznamenanými byli Jiří Chrtek, Petr 
Vojtek a Milan Klossovski. Jak dále Jakub Šlégr připomněl, práce v jednotce je velice pestrá a zajímavá, ovšem také časově, odborně 
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i fyzicky náročná. Není vždy jednoduché skloubit pracovní a osobní život s členstvím v jednotce. Přesto bylo v tomto roce členy vykonáno 
velké množství práce, a to na úkor jejich volného času a bez nároku na finanční ohodnocení.  
 
Činnost jednotky včetně rozvoje a její další zlepšování ku prospěchu všech podle něho nestojí jen na lidských zdrojích, ale i na dobrém 
finančním zázemí. Tuto oporu má jednotka ve svém zřizovateli, jímž je město Trutnov. 
 
Během roku bylo také pořízeno nové vybavení - sada hadic, 6 kusů zábleskových světel, trika, sorbent, baterie do přenosné stříkačky 
tohatsu, měřidlo nebezpečných plynů. Proběhla také revize dýchací a lezecké techniky.  
 
Z důvodu nedostatku řidičů na cisternu byla jednomu členu jednotky zaplacena autoškola, rozšíření řidičské skupiny na C, kterou úspěšně 
absolvoval. Dva členové sboru byli vysláni na kurz strojníků.  
 
 
Další zprávy ze života společenských organizací  
 
Do Klubu důchodců Trutnov, který se letos scházel každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 v Národním domě, bylo přihlášeno 70 lidí. Na setkání 
jich však přicházelo v průměru 45. Hlavní činností klubu, jak prozradil jeho předseda Jaroslav Dušek, je tanec při živé hudbě, oslava 
kulatých a půlkulatých narozenin, pro členy jsou pořádány karnevaly, Mikuláš, Vánoce, Silvestr, plesy a maškarní plesy, MDŽ atd. Na 
Mikuláše a MDŽ přijdou zazpívat děti z mateřské školy z Horního Starého Města, se kterou má Klub důchodců Trutnov velmi dobrou 
spolupráci, takže se na setkání těší jak členové klubu, tak i děti.   
 
Vše zmíněné mohl Klub důchodců Trutnov uskutečnit díky spolupráci s vedením UFFA, které klubu poskytuje krásné prostory. Při živé 
hudbě se klub schází jednou za měsíc, kdy v Národním domě pořádá taneční odpoledne. Příští rok to bude každou druhou neděli. Účast na 
těchto akcích však je dle Jaroslava Duška malá. Proto zve širokou veřejnost k účasti na této tradiční zábavě, kterou Klub důchodců Trutnov 
pořádá již 20 let (RL, listopad 2016).  
 
Jak ukázala Výroční zpráva za rok 2016, rozhodně nezaháleli ani členové Svazu tělesně postižených, místní organizace Trutnov, která 
čítala ke konci roku 2016 82 členů. Cílem této nestátní neziskové organizace je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy 
svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Toto se organizace snažila naplňovat i v tomto roce 
a v rámci možností pořádat zajímavé akce.  
 
Uspořádán byl zájezd, proběhly pěší vycházky do přírody. Každý měsíc se pod názvem „Setkání se členy“ konala společná posezení 
v restauraci učňovského střediska Junior. Na každé setkání byla zajištěna zajímavá přednáška z některé oblasti lidské činnosti. Tu 
připravil pozvaný host. To nejzajímavější z činnosti je představeno v jednotlivých měsících roku. 
 
Svaz tělesně postižených spolupracuje i s dalšími svazy a spolky ve městě. Se Svazem diabetiků, Svazem postižených civilizačními 
chorobami, Svazem česko-německého porozumění či Klubem seniorů Trutnov. Jejich členové jsou zváni na akce pořádané Svazem tělesně 
postižených a akcí výše uvedených organizací se na oplátku mohou zúčastnit členové Svazu tělesně postižených.   
 
Velký úspěch zaznamenalo Středisko volného času, Trutnov se svou výstavou betlémů ve Staré radnici na Krakonošově náměstí. Celkem ji 
navštívilo 1 753 zájemců, 858 dospělých a 995 dětí.  
 
Po celý rok bylo v provozu a zajímavá setkání, přednášky, kroužky, koncerty, hry a jiné zajímavé aktivity nabízelo Mateřské centrum 
KAROlínka. Více o jeho činnosti se lze dočíst ve všech číslech Radničních listů. 
 
 
 
Několik údajů z Výroční zprávy Státního okresního archivu Trutnov 
 
Celkové množství zde uložených archiválií dosáhlo k 31.12.2016 5 259,09 bm. Počet zpracovaných metrů archiválií činil 2 315,57 bm (tj. 
44,03 %). Z toho inventarizovaných bylo 1 892,89 bm (tj. 35,99 %). Počet nezpracovaných metrů archiválií byl 2 943,52 bm (tj. 55,97 %). 
Přírůstek archiválií za rok 2016 činil 38,24 bm, z toho bylo 0,13 bm delimitací. Úbytek archiválií za rok 2016 dosáhl 0,04 bm, z čehož bylo 
0,04 delimitací. Celkový počet archivních souborů dosáhl čísla 2 760. Z toho za rok 2016 přibylo dvacet čtyři souborů nových.   
 
Přírůstek zaznamenala také archivní knihovna. K 31.12. dosáhlo celkové množství knihovních dokumentů čísla 14 236. Přírůstek činil 
153 knihovních dokumentů, úbytek nebyl žádný.   
 
V rámci metodické činnosti archiv po celý rok umožňoval metodické návštěvy, školení, konzultace, poradenské služby, posuzování 
spisových řádů a norem aj. Učiněny byly 2 návštěvy a 7 konzultací a bylo poskytnuto 23 poradenských služeb. Posouzeno bylo 7 spisových 
a skartačních řádů. Co se týče přenesení působnosti péče o průvodce, nebyla přenesena žádná působnost. V oblasti výzkumu, metodiky 
a grantové činnosti se pracovníci archivu Luděk Jirásek a Roman Reil podíleli na činnosti v komisi SOkA pro předarchivní péči. 
 
Po celý rok byla k dispozici badatelna, která byla otevřena dvakrát týdně (pondělí a středa od 8:00 do 17:00), a bylo zde pro badatele 
k dispozici 14 míst, příruční knihovna a jeden počítač s připojením na internet. V plánu je pořízení počítače na prohlížení digitalizátů. 
 
Ochrana archiválií je zajištěna nepřetržitým dozorem, předkládáním omezeného počtu jednotek a povinným užíváním ochranných 
rukavic. V badatelně je instalován kamerový systém, v současnosti již zastaralý a nefunkční. Archiválie uložené na centrále jsou ke studiu 
předkládány na počkání, archiválie z ostatních depozitářů do jednoho týdne od objednávky.  
 
Část digitalizovaných archiválií je zpřístupněna dálkovým přístupem. Zpřístupnění dalších digitalizátů brání omezená kapacita úložiště, 
plánovaný přesun dat na nové úložiště zatím neproběhl. Vzhledem k nedostatečnému počítačovému vybavení je problematické také 
zpřístupňování digitalizátů v badatelně.  
 
Provedeno bylo celkem 59 rešerší (48 pro úřední potřeby a 11 pro soukromé účely). K významným patřily rešerše týkající se šetření 
státního občanství (celkem 10). Dále byly realizovány 2 výpůjčky, 31 zápůjček, nebyl poskytnut žádný souhlas. Nejčastěji byl zapůjčován 
materiál pro úřední potřebu Okresního soudu v Trutnově. Pro badatelskou potřebu byl zapůjčen především materiál z fondu Landrát 
Vrchlabí do SOkA Hradec Králové.  
 
Realizována byla také vědecko-výzkumná činnost, prezentace a spolupráce. Archiv se zúčastnil činnosti v komisi SOkA pro evidenci, 
zpracování a využívání archiválií, konkrétně v pracovní skupině pro přípravu metodiky zpracování farních a vikariátních úřadů 
a v pracovní skupině pro vedení NAD.  
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Archiv se zúčastnil práce v ediční komisi SOkA. Pokračovala také činnost pracovní skupiny pro revizi překladu a přípravu vydání Kroniky 
města Trutnova od Simona Hüttela, která se v roce 2016 sešla celkem šestkrát. Pětkrát se jednalo o jednodenní schůzky v badatelně SOkA 
Trutnov, v polovině srpna se konala tradiční třídenní schůzka na chalupě člena pracovní skupiny Miloslava Bartoše ve Vrchové 
u Bernartic. Frekvence schůzek byla v důsledku vytížení dalších členů nižší než v předchozím roce, množství zrevidovaného textu však 
zůstalo na přibližně stejné úrovni. Celková revize se již blíží k závěru. 
 
Pracovníci archivu se účastnili činnosti Názvoslovné komise Rady města Trutnova, vědecké rady a nákupní komise Muzea Podkrkonoší 
v Trutnově, rady Společnosti česko-německého porozumění Trutnov, z. s.  
 
Vypracován byl také soupis polonik a silesiak pro polské kolegy z Archiwum Panstwowe ve Wroclaviu, které jsou uloženy v SOkA Trutnov.  
 
Publikační činnost archivu viz Výroční zpráva SOkA Trutnov, příloha č. 7.  
Pořádané výstavy a vybrané propagační akce jsou rozepsány v kronice po dnech.  
 
 
Rok 2016 v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově 
 
V tomto roce pokračovala částečná rekonstrukce budovy zahájená v roce 2012. Rekonstrukce byla realizována nákladem města Trutnova. 
Na západní straně objektu a ve vnitřním atriu byla vyměněna okna (zhotovitel: Luboš Serbousek, Trutnov) a renovována fasáda (Stavebně 
dopravní Trutnov, s.r.o.). Některé zprávy o výměně oken jsou vloženy přímo k určitým dnům.  
 
Muzeum nepřerušilo během stavebních prací provoz, avšak za vysokého nasazení zaměstnanců organizace. Rekonstrukce bude pokračovat 
v roce 2017 náročnou výměnou oken a opravou fasád na severní straně objektů. Opravy a stavební práce je nutno termínově konzultovat 
a realizovat tak, aby neznemožnily plánovanou činnost organizace (zejména s ohledem na plán výstav, stěžejních akcí a přípravu nových 
expozic).  
 
Expoziční i prezentační aktivity jsou výrazně limitovány prostředím, ve kterém jsou realizovány. V této souvislosti je třeba konstatovat, že 
budova muzea by nutně potřebovala komplexní rekonstrukci a modernizaci, která by mimo jiné zahrnovala vybudování přednáškového 
sálu, reorganizace a rozšíření skladovacích a kancelářských prostor, toalet, včetně zajištění bezbariérového přístupu.  
 
Muzeum je správcem sbírky evidované Ministerstvem kultury ČR v Centrální evidenci sbírek (CES) pod názvem Sbírka Muzea 
Podkrkonoší Trutnov. Vlastníkem sbírky je město Trutnov. Po celý rok muzeum systematicky rozšiřovalo spravovanou sbírku především 
o předměty dokumentující historii a současnost okresu Trutnov s případnými přesahy do přilehlých oblastí Krkonoš a Podkrkonoší. 
Celkem bylo nově získáno 3 777 předmětů. 
 
Podsbírka Archeologie byla obohacena o 215 předmětů, Archiv se rozrostl o 1 236 nových věcí, Etnografie o 136 nových přírůstků 
a podobně tomu bylo i s rozšiřováním dalších podsbírek. Fotografie byla rozšířena o 1 891 nových předmětů, Kulturní historie 
o 163 předmětů, Militaria, faleristika o 32 předmětů, Uměleckoprůmyslové práce o 24 předmětů, Výtvarné umění o 80 předmětů.  
 
Z nových cenných přírůstků zapsaných v roce 2016: 
 
Archeologie 
A 22/16 (1 kus) fragment ploché měděné/bronzové sekery (neolit doba bronzová?), Střítež 
A 25/16 (10 kusů) štípaná industrie, pozdní paleolit, Voletiny, Poříčí u Trutnova 
A 29/16 (42 kusů) fragmenty keramiky z lokality pod bývalým hradem, středověk – novověk, Trutnov  
 
 
Archiv 
742/16 (1 kus) situační plán Mlýnského náhonu a vodního pohonu v bývalém 

válcovém mlýně v Trutnově z roku 1936 v měřítku 1:1 000 
838/16 (soubor) dokumenty k událostem roku 1968 v Trutnově 
945/16 (1 kus) pozvánka Německého divadelního spolku a pěveckého spolku 

Liederborn Trutnov na divadelní představení Marnotratník z roku 1933 
 
Etnografie 
410/16 (1 kus) liturgický plášť, sametový, barvy bordó, s kovovou sponou ze 

žlutého kovu z první třetiny 20. století  
681/16 (1 kus)  malovaná šatní skříň z Podkrkonoší z roku 1787 
715/16 (1 kus) kroj z Podkrkonoší, sestávající se ze sukně, zástěry, živůtku, 

šátku s třásněmi a krumplovaných čepců s mašlí, 19. století 
 
 
Fotografie 
77/16 (1 kus) fotografie cestovatelů Hanzelky a Zikmunda v Trutnově Na Nivách v roce 1953 
467/16 (1 kus)  pohlednice s motivem vlakového nádraží v Trutnově z roku 1908 
500/16 (1 kus) pohlednice s motivem oltáře v kapli v trutnovské nemocnici z roku 1929 
 
Kulturní historie 
565/16 (1 kus) firemní cedule trutnovského kloboučníka Aloise Müllera z 20. až 

30. let 20. století 
696/16 (1 kus) pamětní kámen na vysazení lesa v Poříčí u Trutnova z počátku 

20. století 
801/16 (1 kus) pamětní deska na povodeň v Horním Starém Městě v roce 1897 

z počátku 20. století 
 
Militaria, faleristika etc.  
1/16 (1 kus) žeton Konzumního spolku Svornost v Úpici z první poloviny  

20. století 
440/16 (1 kus)  odznak Zasloužilý pracovník ZPA Trutnov z 80. let 20. století 
514/16 (1 kus)  uniforma příslušníka Policie České republiky z 90. let 20. století 
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Uměleckoprůmyslové práce  
414/16 (1 kus) šicí stroj s označením prodejce Rudolfa Springera z Trutnova 

z počátku 20. století 
533/16 (1 kus) torzo jednoho ze zastavení zaniklé křížové cesty směřující 

z Trutnova-Nových Dvorů ke kapli sv. Anny, počátek 20. století?  
974/16 (1 kus) šicí stroj s označením prodejce Rudolfa Springera z Trutnova z počátku 20. století  
 
Výtvarné umění 
458/16 (1 kus)  olejomalba s motivem z Trutnova, autor Bedřich Mudroch, 1929  
679/16 (51 kusů)  pastely s motivy z Trutnovska, autor Wenzel Labus, 20. léta 

 20. století 
987/16 (1 kus)  olejomalba s motivem z Krkonoš, autor Josef Fürbacher, 50. až 

  60. léta 20. století 
 
Sbírka je postupně fotograficky dokumentována a digitalizována.  
 
Regionální muzejní knihovna získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje k prezenčnímu studiu odborné a regionální periodické 
a neperiodické publikace. Představuje badatelské zázemí pro odbornou činnost pracovníků muzea a je přístupná též k prezenčnímu studiu 
veřejnosti. Ke dni 31.12. bylo zkatalogizováno celkem 12 303 jednotek, což znamená za rok 2016 přírůstek 233 knih. U seriálů bylo ke 
stejnému datu evidováno 5 056 přírůstkových čísel, což je nárůst o 132 čísel oproti roku 2015. 
Mimo interních požadavků pracovníků muzea evidovala muzejní knihovna v roce 2016 46 návštěv 31 externích badatelů, kterým bylo 
k prezenčnímu studiu v badatelně předloženo 185 titulů, z toho 37 periodik. E-mailovou korespondencí knihovnice vyřídila 11 dotazů.  
 
V roce 2016 měli návštěvníci možnost navštívit v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově celkem 13 výstav, z toho dvě pokračovaly z předchozího 
roku. Šlo o výstavu Emil Schwantner – sochařský génius z Trutnovska, kterou v roce 2016 navštívilo 963 osob, a Trutnov pod sněhovou 
peřinou. Zimní fotografie a pohlednice z 19. a 20. století, jež si v roce 2016 prohlédlo 1 021 zájemců.  
 
Také v tomto roce byly ve veřejně přístupných prostorách přízemí muzea nainstalovány velkoformátové panely informující o dějinách 
města Trutnova od pravěku do počátku 21. století. Panely vhodně doplňovaly dlouhodobě instalované trutnovské historické pamětní desky 
a vývěsní štíty z konce 19. a 1. poloviny 20. století, kdysi umístěné na veřejných prostranstvích.  
Tyto připomínají 50. výročí úmrtí F. L. Jahna (1902), stavbu nábřežních zdí po ničivé povodni roku 1897, otevření nové pošty v roce 1906, 
členy trutnovského německého tělocvičného spolku padlé v první světové válce (1914-1918), poslance Hanse Kudlicha, který se roku 1848 
zasloužil o zrušení roboty, lesmistra Franze Vogelgśanga (1931), založení městského parku v Trutnově (1890), železniční trať Trutnov – 
Poříčí – Teplice nad Metují (1908) a Faltisovu přádelnu lnu (kolem roku 1900).   
Tuto galerii pamětních desek, instalovanou v roce 2010, doplňuje v přízemí bronzová socha císaře Josefa II. v nadživotní velikosti od 
sochaře Franze Pönningera z roku 1886 a pískovcový náhrobník neznámého mistra trutnovského cechu kožešníků z roku 1606.  
 
V roce 2016 finišovala příprava nových dlouhodobých muzejních expozic. Hlavní ideou připravovaných expozic je přiblížit hradní 
a zámeckou tradici objektu muzea, prezentovat opomíjená atraktivní témata regionální historie a zajímavé sbírkové předměty. Proto byly 
připraveny tři tematické expozice. Hrady Trutnovska, Zámky Trutnovska a Venkovské usedlosti Podkrkonoší.  
 
Jádrem expozic budou interiérové formy instalací. Náměty a libreta expozic vypracoval ředitel muzea PhDr. Vlastimil Málek, vizualizaci 
architektonického řešení provedl Ing. arch. Radek Polívka z Hradce Králové. Do fáze scénáře a realizační dokumentace zpracovali témata 
odborní pracovníci muzea pod vedení PhDr. Ondřeje Vašaty.  
 
V tomto roce získalo muzeum od zřizovatele účelový příspěvek na realizaci expozic ve výši 2.420.000,00 Kč. Ve vypsané veřejné zakázce 
malého rozsahu byla jako dodavatel expozic vybrána firma Roman Bártů, Praha, která se mimo jiné prokázala pozitivními referencemi 
dodávek výstav pro Národní muzeum v Praze či Muzeum hlavního města Prahy. Vysoutěžená cena včetně DPH činí 2.357.285,70 Kč. 
Smlouva o dílo byla podepsána dne 11.11.2016 s termínem dokončení díla 28.04.2017. 
 
Po celý rok žilo MPT čilým ruchem. Návštěvníci přicházeli na slavnostní vernisáže výstav a následně na jejich prohlídku, dále na přednášky 
a besedy. Viz události jednotlivých měsíců.  
 
V roce 2016 nabídlo MPT také 9 speciálních edukačních programů určených mateřským, základním a středním školám. Školy projevily 
zájem o 7 programů s názvy Zima v Trutnově a my děti, Povídání s panem malířem Trýznou, Povídání o Krakonošovi, Kde se vzal 
v Trutnově drak, Výzbroj a výstroj použitá v bitvě u Trutnova 27.06.1866, My Karel IV., z Boží milosti císař a král, Betlém a jeho místo 
v životě člověka. Celkem za tímto účelem muzeum navštívilo 828 osob, z toho bylo 762 žáků a 66 pedagogů. 
 
Celkem navštívilo muzeum v tomto roce 11 061 návštěvníků. 
 
Na základě povolení Ministerstva kultury ČR a dohody uzavřené s Akademií věd ČR provádí MPT na území celého okresu Trutnov 
záchranné archeologické akce. V tomto roce jich bylo realizováno celkem 216, z toho 209 formou dohledu při stavební činnosti a 7 formou 
terénního záchranného archeologického výzkumu. Všechny archeologické akce probíhaly pod odborným vedením archeologa muzea 
Mgr. Ondřeje Tůmy. Více o tom i nálezech obsahuje podrobná výroční zpráva muzea.  
 
 
Vlastivědný kroužek Krkonoše a Podkrkonoší 
 
Sídlí na adrese Muzea Podkrkonoší v Trutnově, Školní ulice čp. 150. Sdružuje archeology, archiváře, historiky, muzejníky a další zájemce 
o regionální historii a vlastivědu z širokého okolí. V roce 2016 byla bohužel činnost spolku vzhledem k velkému časovému zaneprázdnění 
a pracovnímu vytížení většiny členů minimální. Někteří členové se svými příspěvky podíleli na obsahu vydaného svazku č. 22/2016 
vlastivědného sborníku Krkonoše – Podkrkonoší, věnovaného zčásti nedávnému životnímu jubileu člena spolku Ing. Güntera Fiedlera.  
 
 
Ze služeb poskytovaných Městskou knihovnou Trutnov 
 
V roce 2016 bylo zaregistrováno 4 942 uživatelů, z toho 3 972 dospělých čtenářů (80 %) a 970 dětí do 15 let (20 %). Celkový počet 
registrovaných čtenářů mírně klesl. Potvrzuje se tak trend posledních let.  
 
V tomto roce využilo služeb knihovny 148 669 uživatelů. Fyzicky ji navštívilo 85 113 osob, z toho bylo 3 151 návštěvníků kulturních akcí 
a 1 369 vzdělávacích akcí. 3 217 návštěvníků zde využilo internet. Návštěvníků on-line služeb (tzv. virtuální návštěvy) bylo 63 556, což 
znamená, že je mnohem více využíváno nabízených elektronických služeb - zarezervování si půjčených dokumentů, prodlužování přes 
osobní konto na stránkách knihovny. Webové stránky knihovny navštívilo 63 015 osob.  
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Celkem knihovna poskytla 304 873 dokumentů. Výpůjčky se skládaly z naučné literatury (31 307), krásné literatury (139 721), z naučné 
literatury pro děti (5 282), krásné literatury pro děti (33 177), z výpůjček periodik (94 827), z kartografických dokumentů (8) a zvukových 
dokumentů (551). Od června 2016 byly realizovány výpůjčky e-knih – do konce roku si jich čtenáři vypůjčili 92. Evidovaných prezenčních 
výpůjček bylo 73 563, prolongací (prodloužení výpůjčky před uplynutím řádné výpůjční doby) bylo 84 967.  
 
V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme obdrželi 762 požadavků, z nichž bylo kladně vyřízeno celkem 750 žádanek. Z trutnovské 
knihovny bylo vyžádáno 418 dokumentů a pro zdejší čtenáře odjinud vypůjčeno 344 dokumentů.  
 
Počet hodin pro veřejnost činil 48 hodin týdně. Oddělení pro dospělé čtenáře a studovna měly otevřeno 48 hodin, oddělení pro děti 
29 hodin, pobočka v Horním Starém Městě 31,5 hodin, pobočka v Poříčí 7 hodin, pobočka v Bohuslavicích-Adamově 4 hodiny týdně.  
 
Již standardní službou pro čtenáře se stalo využívání elektronických služeb knihovny, SMS zprávou nebo e-mailem posílané upozornění 
před blížícím se koncem výpůjční doby, oznámení o rezervaci dokumentu, vlastní upomínky a další informace uživatelům.  
 
Jednou za měsíc navštěvují pracovnice knihovny obyvatele Domova pro seniory Trutnov s nabídkou knih. Stejnou službu poskytují 
pracovnice pobočky v Horním Starém Městě. Donáškovou službu poskytuje knihovna i nepohyblivým či jinak postiženým seniorům. Na 
jejich telefonické zavolání o výměnu knih reagují pracovnice knihovny v co nejkratší době.  
 
V roce 2016 uskutečnila knihovna 180 kulturních a 71 vzdělávacích akcí. Každý měsíc byly uspořádány dvě akce pro dospělé uživatele. 
Ostatní akce pořádaly pracovnice oddělení pro děti. Dvakrát ročně se v prostorách čítárny uskutečnilo setkání pracovnic knihovny se 
seniory nad 80 let jako poděkování za věrnost knihovně. 
Akcí se zúčastnilo celkem 4 520 uživatelů. Výběr z akcí je zařazen k jednotlivým dnům v roce. 
 
Rozpočet knihovny je tvořen příspěvkem od zřizovatele (5.159.000,00 Kč), příspěvkem na regionální funkce z rozpočtu kraje 
(1.103.000,00 Kč), dotacemi od obcí (výhradně nákup knihovního fondu ve výši 137.000,00 Kč), grantem MK ČR (69.000,00 Kč), 
rezervním fondem (115.000.00 Kč) a vlastními příjmy (707.000,00 Kč). Celkem letos knihovna v Trutnově hospodařila se 
7.290.000,00 Kč. Příjmy z vlastní činnosti se na celkových nákladech podílejí z 11 %.  
 
Náklady tvoří: 
Spotřeba materiálu, energie, služeb 2.168.000,00 Kč. Z toho nákup knihovního fondu pro Městskou knihovnu Trutnov činil 
479.000,00 Kč (knihy, zvukové knihy, periodika), nákup knih do výměnných souborů pro obecní knihovny okresu z rozpočtu kraje 
381.000,00 Kč a 138.000,00 Kč na nákup knih od obcí; celkem 998.000,00 Kč.  
Na materiál, energii, služby a nájemné bylo vynaloženo 1.170.000,00 Kč.  
Osobní náklady 5.088.000,00 činily mzdy, OON, náklady na zdravotní a sociální pojištění a zákonné sociální náklady. 34.000,00 Kč bylo 
pojištění a odpisy.  
 
V roce 2016 byly průběžně prováděny revize a drobná údržba přístrojů a zařízení. Byly zakoupeny nové židle do oddělení pro dospělé 
čtenáře - přízemí a naučná literatura v poschodí.  
 
Díky grantu MK ČR byla zakoupena čtečka e-knih a 6 počítačů. V listopadu byla knihovna dva dny uzavřena z důvodu malování prostor 
přízemí a úpravy podlahových kritin v přízemí a v oddělení pro děti. 
 
 
Něco navíc z kultury  
 
Město Trutnov kultuře opravdu přeje. Již déle než 15 let trvá podpora vlastivědného sborníku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové 
a bratří Čapků nazvaného Rodným krajem, vycházejícího dvakrát do roka v nákladu 1 150 výtisků.  Tento sborník, jehož nové číslo si 
zájemci mohou zakoupit v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově vždy v polovině měsíce června a prosince, vydává Vlastivědný spolek při 
Městském kulturním středisku Červený Kostelec ve spolupráci s Knihovnou Břetislava Kavky Červený Kostelec a Nové Město nad Metují, 
městskými úřady Česká Skalice, Hronov, Jaroměř, Náchod, Police nad Metují, Rtyně v Podkrkonoší, Trutnov, Úpice a Stárkov, s obecními 
úřady Červená Hora, Dolní Radechová, Havlovice, Hořičky, Chvalkovice, Malé Svatoňovice, Studnice, Velké Svatoňovice, Zábrodí, 
s městysy Žernov a Velké Poříčí a Uměleckoprůmyslovým muzeem Praha.  
 
Každá z obcí má své zastoupení v redakční radě. Za Trutnov na schůze redakční rady dojíždí Mgr. Alena Křivská, PhDr. Vlastimil Málek 
a prof. PhDr. Vladimír Wolf. Tito společně s dalšími autory reprezentují Trutnov ve sborníku různými články.  
 
Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec je pro účel vydání sborníku poskytována Odborem finančním MěÚ Trutnov pravidelná 
dotace. V letech 2005, 2006, 2008, 2009 činila její výše 5.000,00 Kč (rok 2007 není uveden v přehledu), v letech 2010-2016 šlo o částku 
3.000,00 Kč. Vlastivědný sborník archivuje knihovna Muzea Podkrkonoší v Trutnově.  
 
Galerie Draka letos připravila osm samostatných výstav a uspořádala křest komiksové publikace Drak nikdy nespí. Mezi regionálními 
autory, jimž dává galerie tradičně největší prostor, nejvíce potěšila výstava švédského grafika Gunnara Norrmana, která se stala dosud 
nejvýznamnějším výstavním počinem galerie. Dle ohlasů bude i nadále její prioritou sázka na místní autory. Hlásí se jich velké množství, 
takže již nyní je program galerie naplněn do léta 2018 (Trutnov - město draka, O našich pokladech 4, Trutnov 2016). 
 
Rekordní počet, tedy více než dvacet tisíc návštěvníků, si letos prohlédlo Stachelberg, dělostřeleckou tvrz u Trutnova (MFD, 29.12.2016). 
 
Kino Vesmír navštívilo za rok 2016 24 435 diváků. 
 
Po celý rok kromě měsíce listopadu otiskovaly Radniční listy ve své rubrice Pohledy do minulosti seriál bývalého kronikáře města 
prof. Antonína Justa nazvaný Trutnov v 19. století.  
 
 
Ze sportu 
 
Spartak Trutnov, z. s., má za sebou 12 měsíců svého působení a sportovní činnosti. Jeho partnery byly firmy POPAZ CZ, s.r.o., Kristensson, 
s.r.o., KASPER GROUP, Marius Pedersen a ČEZ Teplárenská (RL, prosinec 2016). 
 
Rok 2016 byl velmi úspěšný pro trutnovský plavecký oddíl TJ Loko UP Group.  
Po sportovní stránce se plavcům opravdu dařilo. V reprezentačních výběrech měl zastoupení v Martině Elhenické (dospělí) a Kláře 
Šimánové (starší junioři). V celostátním SCM byla zařazena Kateřina Holubová. V krajském SCM pod vedením Tomáše Břeně a Pavla 
Pokorného pak Klára Šimánová, Romana Lankašová, Dominika Brádlová, Karolína Šolínová, Lucie Kraková, Karolína Malíková a Aleš 
Umlauf.  
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Vrcholné mezinárodní akce patřily Martině Elhenické a Kláře Šimánové. Martina reprezentovala na ME (50) v Londýně a MS (25) 
v kanadském Windsoru, kde obsadila 15. místo na 800 m VZ. Klára byla nominována na MU středoevropských států v Sofii, s týmem 
odletěla, ale na místě onemocněla a nestartovala. Výrazně se však prosadila na silně obsazeném mítinku ve Vídni (2x  2. místo). 
 
Na českých mistrovstvích se zástupcům Lokomotivy také velice dařilo. Družstvo žen v plavecké lize potvrdilo dlouhodobou příslušnost 
k české špičce a pojedenácté v řadě postoupilo do finále, kde obsadilo nečekané 4. místo ve složení Pechancová, Elhenická, Holubová, 
Šimánová, Lankašová, Šolínová, Brádlová a Blahová.  
 
Mezi dospělými vybojovaly ženy 10 medailí, o které se postarala Martina Elhenická (2 zlaté, 1 stříbrná, 3 bronzové), Klára Šimánová 
(1 stříbrná a 2 bronzové medaile) a štafeta žen byla bronzová na 4 x 200 m VZ ve složení Šimánová, Holubová, Brádlová, a Elhenická. Ve 
sprinterských štafetách na 4 x 50 m VZ a PZ nahradila D. Brádlovou Aneta Pechancová a byla z toho skvělá čtvrtá místa. Do finále „A“ mezi 
dospělými se probojovala již více studující a pracující Aneta Pechancová a Kateřina Holubová. Poprvé na „dospělácké“ republice plavali 
Aleš Umlauf, Helena Blahová a Veronika Hůlková.  
 
Martina Elhenická skončila v seriálu Českého poháru na skvělém druhém místě, Klára Šimánová na nečekaném 7. místě.   
 
V kategorii dorostu se na MČR o 18 medailových umístění v těžké konkurenci postaraly Klára Šimánová (6-3-3) a Kateřina Holubová 
(0-0-6). Medailistky doplnili Aleš Umlauf a Romana Lankašová. 
 
V kategorii žactva Trutnovští přivezli z MČR 29 medailí (12-4-13). V kategorii starších žáků titul mistra ČR vybojoval Jakub Pásler na 
200 m M, který přidal ještě bronz na 200 m M v zimě. Mezi staršími žačkami si dvě bronzové medaile přivezla Dominika Brádlová. Bronz 
ve štafetě na 4 x 50 m PZ vyplavalo kvarteto K. Pásler, Vlček, J. Pásler a Haufer. Těsně pod stupně vítězů doplavali Vlček, Šolínová, 
Kraková a Malíková. Ve druhé desítce pak K. Pásler, Barvínková, Pražák.  
 
Mezi mladšími žáky se nejlépe dařilo Heleně Blahové a Veronice Hůlkové. Prvně jmenovaná zářila na prsařských tratích (4 zlaté) 
a polohovkách (5 bronzových), Veronika dominovala na dlouhých kraulech se třemi zlatými a jednou bronzovou medailí. Eliška 
Šutriepková byla stříbrná na 200 m M. Výše jmenované závodnice doplnila Radka Stoklasová a společně vyhrály všechny čtyři štafety, 
které byly v roce 2016 na programu. Tomáš Havelka obsadil 4. místo na 200 m znak. V této kategorii oddíl ještě reprezentovali Justová, 
Bryknarová, Skořepa.  
 
Na pohárech ČR 10-11letých žáků si dobře vedla Vanda Stejskalová s jednou stříbrnou a dvěma bronzovými medailemi z kraulových tratí. 
Bronzovou medaili na 100 m M si vyplavala Terezie Bischofová. Obě děvčata doplnila do dvou stříbrných štafet Nikol Kirschová 
a vystřídaly se sestry Mikešovy. V individuálních startech měla smůlu Nikol Kirschová se čtyřmi 4. místy a jedno 4. místo vyplaval i Šimon 
Pohner. Dále se zúčastnily Jókala, T. Mikešová a A. Rajsner, Kortan, Zdráhal.   
 
Celou řadu dalších vítězství a medailí přiváželi plavci Lokomotivy v průběhu roku z krajských přeborů a různých pohárových soutěží 
včetně Českého poháru. Plavci též překonali řadu oddílových a krajských rekordů (Elhenická, Šimánová, Blahová, Hůlková, Šutriepková, 
Vlček, J. Pásler, Havelka, Pohner). Dva české dorostenecké rekordy zaplavala Klára Šimánová na 1 500 m VZ (16:48,17) a 200 m M 
(2:14,27). 
 
Plavecký oddíl zorganizoval 32. Velkou cenu Trutnova v plavání včetně 17. soutěže pro postižené děti a 3. ročníku memoriálu Pavla 
Sobotky, MČR mladšího žactva a dalších sedm soutěží krajského formátu. To vše se mohlo uskutečnit díky vynikající práci trenérů, 
instruktorů a rozhodčích, kteří se podílejí na celém systému výchovy mladých sportovců od přípravek, přes kondiční a zájmové až po 
vrcholové plavání a také na pořádání soutěží. Zvláštní poděkování si kromě výše jmenovaných zaslouží také všichni partneři a sponzoři.  
 
Plavci byli oceněni mezi nejlepšími sportovci TJ Lokomotiva Trutnov. Martina Elhenická byla vyhlášena nejlepší sportovkyní města. 
Tomáš Břeň byl nominován do trenérsko-metodické komise ČSPS.  
 
Výbor oddílu hospodařil s vyrovnaným rozpočtem a pracoval ve složení: Tomáš Břeň - předseda, Pavel Pokorný - organizační činnost, 
Vladimír Stejskal - hospodář a Marcela Morávková - oblast rozhodčích.  
 
V roce 2017 se plavci těší na na MS v Budapešti, ME v Kodani, MEJ v Netanye a MSJ v Indianopolisu. 
 
 
 
Matriční události a činnost komise pro občanské záležitosti - ohlédnutí za rokem 2016 
 
V tomto roce se v trutnovské porodnici narodilo 667 dětí, 340 chlapců a 327 děvčátek. Z tohoto počtu 231 dětí (109 chlapců a 122 děvčat) 
posílilo řady trutnovských občanů.  
 
Před Městským úřadem Trutnov bylo uzavřeno 150 manželství, dalších 8 párů si své „ANO“ řeklo před orgánem církve. Z celkového počtu 
uzavřených sňatků jich 35 bylo na základě žádosti snoubenců uzavřeno mimo stanovená obřadní místa a některé z nich jsou zapsány 
v matričních knihách vedených pro obec Hajnice, Staré Buky a město Pilníkov. 
 
Na Staré radnici a v Koncertní síni Bohuslava Martinů byly oslaveny 4 zlaté a 1 diamantová svatba. Za účasti starosty města Mgr. Ivana 
Adamce se i v roce 2016 konaly v měsíci červnu tzv. „Stříbrné podvečery“, jichž se účastní přihlášené manželské páry, které v daném roce 
slaví 25 let společného života. Tohoto setkání se slavnostním obřadem, občerstvením a posezením s hudbou nejen k poslechu, ale i k tanci, 
se zúčastnilo 8 manželských dvojic.  
 
V roce 2016 zemřelo v Trutnově 477 občanů, z toho 221 mužů a 256 žen. Z toho bylo 227 občanů Trutnova, 104 mužů a 123 žen. Dalších 
22 úmrtí bylo zapsáno do matričních knih obcí, které spadají do našeho matričního obvodu. Jednalo se o Jívku, Chotěvice, Chvaleč, Horní 
Olešnici, Dolní Olešnici, Hajnici, Pilníkov, Radvanice a Vlčice.  
 
Členky komise pro občanské záležitosti osobně navštívily 429 občanů Trutnova, kteří v uplynulém roce oslavili významná životní jubilea, 
a předaly gratulaci, kytičku a malý dárek.  
 
V obřadní síni Staré radnice se konaly také tradiční slavnostní obřady vítání malých Trutnováčků do života. Pozvání přijali rodiče 175 dětí. 
Poděkování patří paním učitelkám a dětem z MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Novodvorská, Žižkova, Tkalcovská, Gorkého a Horská, 
které se těchto obřadů pravidelně účastnily s milým kulturním vystoupením. 
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Poděkování náleží také paní Aleně Tommové, majitelce fotoateliéru v budově Staré radnice, za věnování fotografií na pamětní list z vítání 
občánků rodičům dětí. Nelze zapomenout ani na poděkování za pomoc při těchto slavnostních obřadech studentkám Střední zdravotnické 
školy Trutnov.     
 
 
 
ZÁVĚR 
 
Rok uběhl jako voda. Každý den, ať již zcela obyčejný, či sváteční, přinesl mnoho důležitých událostí v životě jak obyvatel samotného 
města, tak i obyvatel k Trutnovu integrovaných malých obcí. Město žilo po celý rok bohatým kulturním, společenským i sportovním 
životem. Jedna událost střídala druhou, mnohé probíhaly souběžně. Pro každého zde bylo něco, co jej mohlo potěšit, nadchnout či pobavit. 
Zvláště na Vánoce byl program velmi bohatý a pestrý.   
 
Kromě běžných každodenních radostí a starostí však obyvatelé města zažívali často i velký strach z téměř každodenních zpráv o množících 
se teroristických útocích a vraždách, leteckých neštěstích, obavy z rostoucí imigrační krize, smutek z odchodu svých nejbližších, blízkých, 
známých osobností města i jiných nepředvídatelných tragických událostí, které výrazně zasáhly do jejich jinak poklidného života. Kronika 
mohla bohužel zachytit jen nepatrný zlomek z nich. Přesto věřím, že obraz, který podává, je věrný.  
 
Den po dni ubíhal mílovými kroky a každý s sebou přinesl něco, co stálo za zaznamenání. Věřím, že zde najdete zprávy, které vás budou 
zajímat a pomohou pochopit krásu i složitost doby, v níž jsme tehdy žili. Mým cílem jako kronikářky bylo také podat co nejvíce zpráv 
o školských zařízeních, podnicích a firmách, které zde dlouhodobě působí a zaměstnávají velké množství lidí. Z novinových zpráv bylo 
možné dozvědět se minimum.  
 
Proto byly požádány o zprávy, které by měla kronika uchovat. Některé měly zájem, jejich ředitelé či majitelé posílali zprávy průběžně 
během roku, poslali výroční zprávu či souhrn zpráv, které považovali za stěžejní, jiní mne odkazovali na internetový portál Trutnovinek či 
na své webové stránky. Jiní spolupráci slíbili, ale nakonec se neuskutečnila. Kontrolovat pravidelně webové stránky institucí není 
z časových důvodů možné, proto se mnohé zajímavé zprávy v kronice bohužel neobjeví. Může se i stát, že drobná novinová zpráva zapsaná 
v kronice k určitému dni bude zmíněna a rozšířena v informacích, které mi dodatečně předal podnik či škola.  
 
Věřte, že ani to není na škodu. Může se stát, že některé místo v kronice bude zubem času poškozené a naši potomci budou po staletích 
vděčni, že zprávu, která je zajímá, našli i na jiné stránce. 
 
Podněty a návrhy na zprávy, které by měly v kronice být, jsem průběžně dostávala také od komise dohlížející na vznik kroniky. Jedním 
z nich bylo i doporučení zapsat výsledky literární soutěže Trutnovský drak, které byly vyhlášeny při květnových dračích slavnostech. Přes 
veškerou snahu navázat v tomto směru kontakt se to nepodařilo, a proto o této akci, která i tento rok proběhla, není bližší zpráva.  
 
Jako badatelé či jen z pouhé zvědavosti možná zatoužíte vědět, jak v této době vypadal interiér některého z trutnovských kostelů. Toto 
přání vám částečně splní videokazeta s názvem Opravy kostela sv. Václava v Trutnově-Horním Starém Městě v roce 2001, kterou při 
příležitosti zmíněných oprav nechala vyrobit Římskokatolická farnost sv. Václava, Trutnov II-Horní Staré Město. Pomocí této videokazety 
nahlédnete do interiéru kostela, uvidíte většinu jeho bohatého zařízení a budete svědky stěhování některých věcí a následně pak můžete 
sledovat i náročné práce, které zde v tomto roce byly prováděny. Videokazeta zachytila také úryvky ze zde konané mše, jejíž součástí byl 
zpěv svatováclavského chorálu.  
 
V archivu výše zmíněné farnosti v Horním Starém Městě se nacházejí také dvě vzácné dobové fotografie. Na zadní straně starší z nich 
čteme Marianisches Jahr 1954 1. Mai, zápis na druhé z nich zní Maialtar 1956. Obě dvě ukazují nádhernou výzdobu oltářů v měsíci květnu 
u příležitosti svátku Panny Marie, který si po celý tento měsíc církev připomíná. Fotografie z roku 1956 trvale uchovala bohatou výzdobu 
bočního oltáře zasvěceného přímo Panně Marii, ta starší z roku 1954 pak přináší pohled na pro tuto příležitost upravený hlavní oltář, 
zasvěcený patronu kostela knížeti sv. Václavovi. 
 
Kronika je vybavena přehledem pramenů a literatury, na jejichž základě vznikala, rejstříky a přehledy, které případnému badateli usnadní 
práci. 
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PRAMENY POUŽITÉ PŘI TVORBĚ KRONIKY  
 
Časopisy 
 
History Revue, červen 2016 
 
 
Čtrnáctideníky 
 
Divadelní noviny, Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky   
Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR,  
Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu.  
 
 
Deníky 
 
Hradecký deník (archivuje Muzeum Podkrkonoší v Trutnově) 
Krkonošský deník (archivuje MPT)  
Krkonošská pravda (starší název Krkonošského deníku) 15. října 1987, č. 41, roč. 29 (39), s. 3. (archivuje MPT) 
Lidové noviny, 6. října 2016  
Mladá fronta DNES 
Právo  
 
 
Firemní časopisy 
 
KASPER JOURNAL, Firemní časopis skupiny společností KASPER, čísla vydaná za rok 2016  
 
Katalogy k výstavám 
 
Divadelní předplatné sezóna 2016-2017, katalog vydaný UFFEM  
Jazzinec International music festival, february - april 2016 Trutnov, katalog s přehledem všech vystoupení (archiv kronikářky města 
Trutnova) 
17. výtvarný salon královských věnných měst na téma Bitvy, souboje, zápasy, katalog vydaný statutárním městem Hradec Králové 2016  
Trutnovský podzim 07.10.-25.10.2016, katalog k 36. mezinárodnímu hudebnímu festivalu vydaný UFFEM 
Usmívání Pavla Matušky, katalog k výstavě instalované v Galerii Domu tisku Trutnov 05.10.2016-05.01.2017 
XIX. BIENÁLE HORSKÉ FOTOGRAFIE, katalog k výstavě, Jelenia Góra/Trutnov 2016 
 
 
Kroniky 
 
Školní kronika  2015/2016 Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov  
 
 
Měsíčníky 
 
Radniční listy, Městské noviny Trutnova, ročník 24, leden – prosinec 2016 (archivuje Regionální knihovna Muzea Podkrkonoší v 
Trutnově) 
Trutnovinky, kulturně-společenský magazín (archivuje MPT) 
Uffoskop, dvouměsíčník vydávaný Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas (archivuje MPT) 
 
 
Osobní sdělení a zprávy spolupracovníků a v příslušných věcech zainteresovaných osob 
 
Bezděková, Renata, ředitelka Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov   
Dvorský, Jaroslav, učitel ZŠ V Domcích, Trutnov  
Faltová, Dana, vedoucí MŠ Trutnov, odloučené pracoviště V Domcích 
Hladká, Karin, Mgr., zástupce ředitele, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov-Horní Staré Město 
Chrtek, Jiří, starosta Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město 
Klempířová, Jana, trenérka softballu   
Kubec, Jaroslav, Ing., ředitel společnosti Atrium Upa Valley, s.r.o. 
Libřická, Jitka, Mgr., ředitelka ZŠ R. Frimla, Trutnov 
Matysková, Blanka, Mgr., ředitelka ZUŠ Trutnov  
Nesvadbová, Ilona, vedoucí MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Žižkova  
Reindl, Martin, výtvarník, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Radiměřská, Blanka, mediální zpravodajka organizace Junák - český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s.  
Rotterová, Šárka, pracovnice Střediska volného času, Trutnov 
Rýgrová, Zina, Mgr., vedoucí produkce Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas  
Seidlová (Jerhotová), Anna, vedoucí kina Vesmír 
Šálek, Miloš, autor fotokroniky  
Šlegr, Oldřich, majitel Galerie Domu tisku Trutnov  
Trnovská, Petra, Mgr., vedoucí MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Úpská  
Trýzna, Miloš, výtvarník, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Wolf, Vladimír, prof. PhDr., předseda Kladské komise historiků 
 
 
Pozvánky na kulturní a společenské akce  
 
Noc kostelů, plakátek s programem Noci kostelů 2016 v kostele Narození Panny Marie v Trutnově (archiv kronikářky města Trutnova)  
Pozvánky na výstavy Galerie města Trutnova (archivuje Galerie města Trutnova) 
Pozvánky na výstavy Galerie Dračí ulička Gymnázia Trutnov 
Pozvánky na výstavy Muzea Podkrkonoší v Trutnově 
Pozvánka Oblastní charity Trutnov na Benefiční koncert v kostele Narození Panny Marie v Trutnově dne 27.11.2016  
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Svatba kamenná, pozvánka na oslavu 65 let manželství Olgy a Miroslava Šafaříkových 
 
 
Propagační plakátky, letáky a upomínkové tiskoviny  
 
20. ples lidí dobré vůle, plakát Římskokatolické farnosti arciděkanství Trutnov 
Camp Dolce, propagační leták představující trutnovský rekreační areál Dolce (archivuje MPT)  
Královská věnná města, Kalendář akcí v roce 2016 (archivuje MPT) 
Trutnov běží pro Rebeku a Hynka, propagační letáček (přiložen ke kronice) 
(archivuje MPT) 
Záložka jako upomínkový předmět na Den otevřených dveří v Mateřské škole speciální, Na Struze 124, Trutnov 
 
 
Statistiky 
 
Statistika návštěvnosti kina Vesmír za rok 2016 dodaná vedoucí kina Annou Seidlovou (Jerhotovou) 
 
 
Tiskové zprávy 
 
Tiskové zprávy tiskové mluvčí města Trutnova Mgr. Michaely Dědkové 
Tisková zpráva Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb (RIAPS) - 
Kontaktní centrum, Procházkova 818, Trutnov ze dne 10.10.2016  
Tiskové zprávy vedoucího Kontaktního centra RIAPS Trutnov Mgr. Ondřeje Čalovky 
 
 
Týdeníky 
 
Farní zpravodaj Římskokatolické farnosti arciděkanství Trutnov za rok 2016  
(archivuje Regionálním knihovna Muzea Podkrkonoší v Trutnově) 
Trutnovsko 5 plus 2 (archivuje MPT) 
 
 
Vstupenky  
 
Vstupenka do kina Vesmír na pásmo animovaných filmů Pojar dětem  
 
 
Výroční zprávy 
mdexx Magnetronic Devices, s.r.o. - Výroční zpráva k 30. září 2016 

Oddíl plavání TJ Lokomotiva Trutnov - Výroční zpráva předsedy oddílu Tomáše Břeně 
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Trutnov - Výroční zpráva za rok 2016 zaslaná Zdeňkou Havlíkovou 
Výroční zpráva Gymnázia Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov za období 2015/2016 stažená z webových stránek školy 
Výroční zpráva Městské knihovny Trutnov zaslaná Mgr. Jaroslavou Maršíkovou, ředitelkou Městské knihovny Trutnov  

Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Trutnov, Volanovská 243, za rok 2015/2016 
Výroční zpráva SDH Trutnov-Horní Staré Město  

Výroční zpráva ZUŠ Trutnov, Krakonošovo náměstí 173, za školní rok 2015/2016 
Výroční zpráva Státního okresního archivu Trutnov za rok 2016  
Zpráva o činnosti za rok 2016 Muzea Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Trutnov dodaná ředitelem PhDr. Vlastimilem Málkem 
(archivuje MPT) 
 
 
Webové stránky 
 
https://trutnovinky.cz 
www.trutnov.cz - Náhled 
www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pamlskova-zacne-platit-20-zari-2016 - Náhled 
https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 
tvdrak.cz/video/honza-malem-kralem - Náhled 
www.sdhtrutnov.cz 
www.mktrutnov.estranky.cz/clanky/mykologicka-poradna - Náhled 
 
 

Zprávy dodané vedením či pověřenými osobami škol, podniků a firem 

 

Balíček, Petr, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, provozní obvod Trutnov, Říční 56, Trutnov (zpráva zpracovaná Bc. 
Zdeňkem Macháčkem, přednostou provozního obvodu Trutnov) 
Baťková, Vladimíra, Ing., Marketing, PR Manager, BAK stavební společnost, a.s. 
Duchova, Ivana, Marketing Communication Front End Sales, ABB, s.r.o.  
Grécová, Jana, zaměstnankyně obchodu Hippo Foto, Ing. Vladimír Groh, kde se nacházejí výstavní prostory Galerie Hippo  
Hásek, Roman, Mgr., Bc., ředitel Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov  
Jančulová, Hana, Human Relations Specialist Division Powertrain (zpráva zpracovaná Mgr. Milanem Kubíčkem, vedoucím personálního 
oddělení Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., Volanovská 518, Trutnov)  
Janko, Karel, Krakonoš, spol. s r.o., Křižíkova 486, Trutnov 
Kubec, Jaroslav, Ing., ředitel společnosti Atrium Upa Valley, s.r.o. 
Kult, Libor, Ing., VODB řízení provozu EPO ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí, Hodonín  
Libřická, Jitka, Mgr., ředitelka Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816 
Přívratský, Petr, finanční ředitel a člen představenstva ZPA Smart Energy 
Wolf, Vladimír, PhDr., Zpráva o činnosti Kladské komise historiků přednesená na zasedání Kladské komise dne 11. dubna 2016 (archiv 
kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské)  
 
 

https://trutnovinky.cz/
http://www.trutnov.cz/
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pamlskova-zacne-platit-20-zari-2016
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=https%3A%2F%2Fportal.mpsv.cz%2Fsz%2Fstat%2Fnz%2Fmes
http://www.sdhtrutnov.cz/
http://www.mktrutnov.estranky.cz/clanky/mykologicka-poradna/
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Elhenická, Martina, plavkyně, členka TJ Lokomotiva Trutnov, držitelka Sportovní ceny města Trutnova za rok 2015, nejlepší sportovec TJ 
Lokomotiva Trutnov v kategorii dospělých za rok 2015  
Elschek, Walter, ml., taneční mistr 
 
F 
Fajfrová Markéta, závodnice, členka ReBels teamu Trutnov 
Fajstavr, Antonín, Ing., Mgr., trvalý jáhen v Římskokatolické farnosti sv. Václava Trutnov II, Horní Staré Město 
Faltová, Dana, vedoucí MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Úpská  
Farská, Zdena, bývalá zaměstnankyně Texlenu Trutnov 
Farský, Josef (1928-2016), trutnovský novinář, badatel 
Farský, Vladimír, všeobecný ošetřovatel chirurgického oddělení jednotky intenzivní péče Oblastní nemocnice Trutnov 
Felkerová, Etela, učitelka ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov 
Fér, Pavel, rybář, člen Českého rybářského svazu Trutnov 
Ferkl, Martin, tenista, člen TJ Lokomotiva Trutnov 
Fiala, Martin, tenista, člen TJ Lokomotiva Trutnov 
Fibír, Zdeněk, fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Fiedler, Günter, Ing., euromanažer, zaměstnanec Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov, od roku 2016 držitel ocenění 
Trutnovský drak za přípravu a realizaci česko-polských projektů v oblasti podpory podnikání, kulturní a sportovní výměny apod.  
Figera, Petr, školník ZŠ Trutnov 3, Náchodská 18  
Fikejsová, Kateřina, vedoucí kurzů plavání kojenců a batolat, Plavecká škola Drak, Trutnov  
Fišer, Vojtěch, člen Olfin Car Ski team Trutnov, vítěz veřejného závodu v přespolním běhu v roce 2016  
Fišnar, Jan, běžec na lyžích, člen Kasper Swix teamu Trutnov 
Flídr, Jiří, Ing., fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Flögl, Josef, MUDr. (1844-1894), Němec, trutnovský starosta  
Fox-Bevilacqua, Marisa, dcera Gerdy Frieberg 
Franěk, Robert, jednatel firmy Infrastav Trutnov 
Franc, Jiří, Ing., zastupitel Královéhradeckého kraje za ČSSD do roku 2016 
Franc, Miroslav, Ing., vedoucí Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov 
Franze, Petr, člen Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město 
Freibert, Jiří, Ing., trutnovský farník, člen pastorační rady Římskokatolické farnosti arciděkanství Trutnov  



123 

Frejvald, Ondřej, reprezentant v judu, člen TJ Lokomotiva Trutnov  
Frieberg, Gerda, bývalá vězeňkyně koncentračního tábora Etrich v Horním Starém Městě, jedna z účastnic odhalení pamětní desky v Libči 
v roce 2016 
Fuxa, Petr, Mgr., člen Klubu vojenské historie Trutnov 
Fuxa, Rudolf, trutnovský Němec, antifašista  
Fürbacher, Josef (1894-1971), trutnovský malíř-samouk, pradědeček výtvarníka Roberta Fürbachera 
Fürbacher, Robert, výtvarník, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov, pravnuk malíře Josefa Fürbachera 
 
G 
Gablenz, Ludwig von, rakouský generál saského původu, vítěz bitvy u Trutnova 
Gaisler, Emil, fotograf, bývalý člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Gall, Šimon, fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Gottwald, Radek, reprezentant v judu, člen TJ Lokomotiva Trutnov  
Grécová, Jana, fotografka zachycující soukromě kulturní a společenské akce v Trutnově v roce 2016 
Grus, Jiří, výtvarník, trutnovský rodák, autor komiksové knihy Drak nikdy nespí  
Grof, Vlastimil, zaměstnanec Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov 
Groh, Vladimír, Ing., fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Günther, Roland, trutnovský rodák, fotograf, bývalý člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
 
H 
Haase, Alois, trutnovský textilní podnikatel  
Hampl, Verner, majitel řeznictví v Trutnově 
Hanč, Bohumil, lyžař, průkopník lyžařských závodů 
Haničinec, Petr, herec, student Gymnázia Trutnov, žák prof. Jaroslava Procházky 
Hantl, Roland, výtvarník, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Haselbach, Edith, dcera řídícího učitele na Babí, patronka německých rodáků z Babí 
Hásek, Roman, Mgr., Bc., ředitel Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov 
Hauf, Jiří, člen výkonného výboru TJ Lokomotiva Trutnov  
Havel, Jiří, Ing., fotograf, jeden z posledních žijících zakladatelů původního trutnovského Fotokroužku  
Havel, Lukáš, člen týmu Hladoví vlci Trutnov, vítěz veřejného závodu v přespolním běhu v roce 2016  
Havel, Václav (1936-2011), první polistopadový prezident ČSSR, od 05.11.2010 čestný občan města Trutnova  
Havelka, Tomáš, trutnovský plavec 
Havelka, J., trutnovský plavec 
Havelková, Eva, Mgr., učitelka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov 
Havlíčková, Marie, výtvarnice, členka Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Havlíková, Zdeňka, hospodářka MO STP Trutnov   
Havlová, Adéla, studentka Gymnázia Trutnov, autorka pořadu Autorský literární večer 
Havlová, Marie, členka Olfin Car Ski team Trutnov, vítězka veřejného závodu v přespolním běhu v roce 2016  
Hellingerová, Pavlína, sportovní gymnastka, členka oddílu sportovní gymnastiky Spartaku Trutnov  
Hendrych, Tomáš, Mgr., místostarosta města Trutnova, zastupitel města za sdružení Volba pro město Trutnov  
Herčík, Tomáš, Ing., učitel myslivosti a správce střelnice ČLA Trutnov 
Herda, Jiří, hráč ricochetu, člen TJ Lokomotiva Trutnov, nejlepší sportovec TJ Lokomotiva Trutnov v kategorii Masters za rok 2015 
Heteš, Zdeněk, učitel ZŠ Mládežnická, Trutnov 
Hetešová, Barbora, sportovní gymnastka, členka oddílu sportovní gymnastiky Spartaku Trutnov  
Hindráková, Hana, trutnovská rodačka, spisovatelka žijící ve Strančicích u Sázavy  
Hindráková, Kateřina, hráčka basketbalu v Trutnově  
Hintner, Pavel, MUDr., fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Hladká, Karin, Mgr., zástupce ředitele Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trutnov-Horní Staré Město  
Hlíza, Marek, Bc., vedoucí oddělení územního plánování MěÚ Trutnov 
Hojný, Radek, vedoucí Odboru majetku města MěÚ Trutnov 
Holzknecht, Pavel, předseda občanského sdružení Stachelberg 
Holeček, František, kdysi cukrář a perníkář v Trutnově 
Holman, Robert, majitel vegetariánské restaurace Baladea v Lipové ulici v Trutnově 
Holomíček, Bohdan, fotograf proslulý fotografiemi Václava Havla, držitel Kulturní ceny města Trutnova za rok 2014 
Holub, Petr, běžec na lyžích, člen Kasper Swix teamu Trutnov 
Holub, Petr, cyklista, člen Apache LOKO Trutnov 
Holubec, Petr, trutnovský fotbalista 
Holubová, Kateřina, plavkyně, členka TJ Lokomotiva Trutnov 
Hönigsfeld, Heřman, JUDr., fotograf, bývalý člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Honková, Věra, členka Základní kynologické organizace Trutnov 
Horáček, Michal, sbormistr ZUŠ Trutnov 
Horák, Radek, ředitel sportovišť, bývalý předseda TJ Lokomotiva Trutnov, zakladatel Spartaku Trutnov 
Horák, Rudolf, trutnovský reprezentant v karate 
Horčička, Miroslav, MUDr., fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Horčička, Petr, Mgr., ředitel ZŠ Komenského, Trutnov, zastupitel města Trutnova za Sdružení pro Trutnov 
Horná, Šárka, manažer SK Horní Staré Město, trenér oddílu softballu v Trutnově v roce 2016 
Horný, Tomáš, reprezentant oddílu šachu TJ Lokomotiva Trutnov v kategorii do 14 let 
Horyna, Ondřej, běžec na lyžích, člen smíšeného družstva Olfin Car Ski team Trutnov, držitel Sportovní ceny města Trutnova za rok 2015  
Horynová, Hana, Ing., místostarostka města Trutnova, zastupitelka města za Sdružení pro Trutnov 
Hrabalová, Eliška, tenistka, členka TJ Lokomotiva Trutnov 
Hradecký, Jiří, osobnost spjatá se sportem v Trutnově 
Hraničková, Martina, studentka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov 
Hrubá, Eva, předsedkyně Trutnovského literárního klubu a sdružení Společně pro radost 
Hrubecká, Štěpánka, učitelka ZUŠ Trutnov 
Hrubý, Pavel, hudebník  
Hrudíková, Daniela, trutnovská tenistka 
Hruška, Jan, běžec na lyžích, člen Kasper Swix teamu Trutnov, vítěz veřejného závodu v přespolním běhu v roce 2016 
Hrušková, Karolína, výtvarnice, členka Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Hůlková, Veronika, plavkyně, členka TJ Lokomotiva Trutnov, nejlepší sportovec TJ Lokomotiva Trutnov v kategorii kolektivů do 15 let za 
rok 2015 
Humňalová, Helena, trutnovská rodačka, vědecká pracovnice přírodovědecké fakulty UK v Praze 
Hurdálek, Libor, soutěžící za Trutnov v powerliftingu 
Hurdálek, Martin, soutěžící v powerliftingu, syn Libora Hurdálka 
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Hurdálková, Lenka, fotografka, členka Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Hušek, Jan, majitel Restaurace Na Vidličce, Trutnov 
Hüttel, Simon, malíř, kronikář města Trutnova žijící v letech 1530-1601  
Hybner, Karel, fotograf, jeden ze zakladatelů Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Hylská, Jana, učitelka ZUŠ Trutnov 
Hyťhová, Bohdana, výtvarnice, členka Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov  
 
CH 
Chlápek, Miloslav, trutnovský rodák, potápěč a hydrolog 
Chmelík, Tobiáš, reprezentant v judu, člen TJ Lokomotiva Trutnov  
Chromý, Roman, zastupitel města Trutnova za ANO 
Chrtek, Jiří, starosta Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město 
Chrtková, Marcela, absolventka ZUŠ Trutnov v roce 2016 
  
I 
Ildža, Jan, student Obchodní akademie Trutnov 
Imerlišvili, Michal, trutnovský judista  
  
J 
Jahelka, Jan, dlouholetý trenér trutnovského basketbalu 
Jahoda, Jiří, fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov  
Jakl, Petr, trutnovský rodák, trenér běžců na lyžích, v současnosti žijící s rodinou v kanadské Orillii 
Janata, Pavel, předseda Klubu filatelistů Trutnov 
Jančovičová, Yveta, vedoucí a vrchní sestra Sanatoria Trutnov v Novodvorské ulici  
Janík, Daniel, student ČLA Trutnov, vítěz prestižní mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích 
Janko, Dominik, gymnasta, člen Spartaku Trutnov 
Jankovič, Jan, student SPŠ Trutnov 
Jánová, Kateřina, studentka Gymnázia Trutnov, autorka pořadu Autorský literární večer  
Javůrek, Petr, běžec na lyžích, člen Kasper Swix teamu Trutnov 
Javůrek, Petr, cyklista, člen Apache LOKO Trutnov  
Jebavý, Jan, fotbalový trenér, držitel Sportovní ceny města Trutnova za rok 2015 
Jechová, Andrea, absolventka ZUŠ Trutnov v roce 2016 
Jelínek, David, Ing., vedoucí Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov 
Jerhotová, Anna, vedoucí kina Vesmír Trutnov, viz Seidlová Anna 
Ježková, Nikola, sportovní gymnastka, členka oddílu sportovní gymnastiky Spartaku Trutnov  
Jindráková, Petronila, jedna z nejstarších občanek Trutnova 
Jiránek, Martin, Ing., opoziční zastupitel města Trutnova, člen sdružení Žít v Trutnově-SZ, LES a Piráti  
Jiranová, Lenka, učitelka ZUŠ Trutnov 
Jirásek, Luděk, archivář SOkA Trutnov  
Jirásek, Václav, fotograf, bývalý člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Jirman, Jaroslav, Ing., fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Jiroutová, Jana, studentka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov 
Jiřička, Lukáš, student Gymnázia Trutnov odměněný v tradičním odměňování úspěšných studentů v září 2016 
Jörka, Jaroslav, Ing., zaměstnanec Českých drah, a.s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová, provozní jednotka Trutnov  
Jorová, Blanka, Mgr., učitelka ZŠ V Domcích, Trutnov 
Josef, Štěpán, přítel malíře Miloše Trýzny, poslední návštěvník výstavy jeho obrazů 
Jouklová, Vanessa Elizabeth, od září 2016 žákyně první třídy Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trutnov-Horní Staré Město  
Jurschinová, Jaroslava, druhá nejstarší občanka Trutnova  
Just, Antonín, prof., kronikář města Trutnova v letech 1957-2015, první držitel Kulturní ceny města Trutnova za rok 1991 udělené v roce 
1992 
Jůzlová, Hana, předsedkyně komise pro občanské záležitosti  
  
K 
Kabát Táborský, Martin, fotograf  
Kábrt, Milan, fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Káchová, Marie, účastnice a laureátka 17. výtvarného salonu královských věnných měst 
Kanda, Daniel, od září 2016 žák první třídy Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trutnov-Horní Staré Město  
Káňa, Pavel, Mgr., zastupitel města Trutnova za ODS 
Kaněra, Mojmír, majitel a provozovatel pivního baru U Truta v Trutnově  
Kapitulčin, Petr, Mgr., šéftrenér mládeže basketbalového oddílu, člen TJ Lokomotiva Trutnov, oceněný jako nejlepší trenér TJ Lokomotiva 
Trutnov v roce 2015, v roce 2016 trenér basketbalového A týmu žen 
Karásek, Jiří, předseda představenstva a majitel budov i pozemku firmy Textil Invest Group  
Karasulas, Lampros, předseda Základní kynologické organizace Trutnov 
Karel, Tomáš, Mgr., farář CČSH v Trutnově  
Karlecová, Tereza, studentka Gymnázia Trutnov, hráčka HC Krkonoše 
Kasík, Libor, MgA., ředitel UFFA, zastupitel města Trutnova za ODS 
Kasper, Rudolf, Ing., majitel firmy Kasper Kovo, s.r.o., sponzor kultury a sportu v trutnovském regionu 
Kašpar, Martin, výtvarník, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Kaválek, Jaroslav, mladý trutnovský fotograf 
Kaválek, Jaroslav, výtvarník, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov  
Kazdová, Ivana, pracovnice sekretariátu TJ Lokomotiva Trutnov 
Kejklíček, Petr, RNDr., zástupce ředitele ČLA Trutnov  
Kešnerová, Eva, fotografka, členka Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov, účastnice XIX. bienále horské fotografie v Jeleniej Górze 
Khol, Josef, Mgr., ředitel Střediska volného času, Trutnov se sídlem v ZŠ R. Frimla, Trutnov 
Kirschová, Nikol, členka plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Trutnov  
Kisý, Aleš, trutnovský atlet-koulař, reprezentant na paralympijských hrách v Riu 
Klápště, Miloš, trutnovský hudebník, kontrabasista 
Klempířová, Jana, Mgr., trenérka oddílu softballu v Trutnově v roce 2016, matka Karolíny Klempířové a Terezy Klempířové 
Klempířová, Karolína, trutnovská rodačka, studentka Masarykovy univerzity v Brně, dcera Jany Klempířové  
Klempířová, Tereza, reprezentantka ČR, dcera trenérky Jany Klempířové 
Klossovski, Milan, člen Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město 
Klučka, Zdeněk, fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
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Koblížek, Daniel, kajakář, člen TJ Lokomotiva Trutnov, nejlepší sportovec TJ Lokomotiva Trutnov v kategorii dorosteneckého kolektivu 
15-18 let za rok 2015 
Kobrlová, Daniela, učitelka výtvarné výchovy na ZŠ Mládežnická, Trutnov 
Kocourek, Filip, trutnovský architekt 
Köhlerová, Ester, tenistka, členka TJ Lokomotiva Trutnov 
Kochan, Jozef, MUDr., zastupitel města Trutnova za ODS 
Kolář, Jiří, MUDr., primář plicního odd. Oblastní nemocnice Trutnov 
Komárková, Tereza, výtvarnice, autorka výtvarné podoby draka pro dračí slavnosti, držitelka Kulturní ceny města Trutnova za rok 2011  
Komínek, Jaromír, výtvarník, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Konrád z Trutnova, kněz, kanovník kostela sv. Apolináře v Praze, notář arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, významný trutnovský rodák 14. 
století 
Kopecká, Zuzana, žákyně ZŠ V Domcích, Trutnov  
Kopecký, Jiří, trutnovský občan, loutkář, pokračovatel slavného loutkářského rodu 
Kopecký, Libor, trutnovský občan, loutkář, pokračovatel slavného loutkářského rodu 
Kopecký, Petr, člen Klubu vojenské historie Trutnov  
Kostelecký, Ladislav, výtvarník, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Kostková, Zdena, učitelka ZŠ V Domcích, Trutnov 
Kostkovi, manželé ze Lhoty u Trutnova, dárci vánočního stromu stojícího v roce 2016 před Městským úřadem Trutnov 
Kostolány, Jaroslav, žák SOŠ a SOU Trutnov, účastník soutěže Cukrářské slavnosti 2016 
Košťál, Ctibor, Ing., fotograf a cestovatel, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov, držitel Kulturní 
ceny města Trutnova za rok 2015 
Košťál, Jiří, výtvarník 
Kotas, Miloslav, předseda ČZS Trutnov a hlavní organizátor 39. ročníku výstavy Svět květin 
Kortan, Jaroslav, člen plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Trutnov 
Kotek, Petr, hráč stolního tenisu, člen TJ Lokomotiva Trutnov 
Kotyková, Libuše, Mgr., odborná učitelka VOŠZ a SZŠ Trutnov 
Koudele, Roman, ředitel Oblastní nemocnice Trutnov 
Kout, Milan, výtvarník, držitel Kulturní ceny města Trutnova za rok 1998, zastupitel města Trutnova za ANO 
Kozáková, Lucie, manažerka trutnovské prodejny Albert 
Kráčmarová, Anička, reprezentantka v cyklistice, členka TJ Lokomotiva Trutnov  
Kraková, Lucie, členka plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Trutnov  
Krátký, Šimon, trutnovský gymnasta  
Kratochvíl, Jiří, Ing.,  
Kroh, Vladimír, cestovatel a fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Křemenský, Leoš, vedoucí Odboru správního MěÚ Trutnov 
Křen, Jaroslav, fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Křenek, Josef, od září 2016 žák první třídy Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trutnov-Horní Staré Město  
Křepinská, Simona, tenistka, členka TJ Lokomotiva Trutnov  
Křivská, Alena, Ing., Ph.D., dcera kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské  
Křivská, Alena, Mgr., kronikářka města Trutnova od roku 2016  
Křivský, Josef, pracovník firmy BAK, která stavěla budovu UFFA 
Křivský, Ladislav, odborný pracovník Hvězdárny v Úpici, manžel kronikářky města Mgr. Aleny Křivské  
Kubec, Jaroslav, Ing., ředitel společnosti Atrium Upa Valley, s.r.o. 
Kubíček, Milan, Mgr., vedoucí personálního oddělení Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., Volanovská 518, Trutnov  
Kubín, Zdeněk, Ing., fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Kudrna, Martin, klavírista 
Kudrna, Petr, reprezentant Trutnova v judu  
Kujovská, Dita, Bc., vrchní sestra a sociální pracovnice Oblastní charity Trutnov 
Kulda, Richard, reprezentant v judu, člen TJ Lokomotiva Trutnov  
Kuldová, Nikola, tanečnice, členka uskupení Drak and Roll Trutnov 
Kulhavá, Hana, bývalá obyvatelka Trutnova, Zámečnická ulice, účastnice charitativního večera StarDance VIII v roce 2016  
Kult, Jiří, fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Kult, Libor, Ing., VODB řízení provozu EPO ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí, Hodonín 
Kultová, Jana, průvodkyně a edukační pracovnice MPT, překladatelka korespondence mezi kronikářkou města Mgr. Alenou Křivskou a 
Gerdou Frieberg 
Kundrtová, Hana, učitelka ZUŠ Trutnov 
Kuřitková, Pavla, bývalá kapitánka trutnovských basketbalistek  
Kutinová, Taťána, výtvarnice, členka Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Kühnlová, Anna, krasobruslařka oddílu Spartak Trutnov 
Kyncl, Roman, zástupce ředitele Městské policie Trutnov  
Kynclová, Andrea, hráčka stolního tenisu, členka TJ Lokomotiva Trutnov  
 
L 
Labík, Lumír, ředitel TS Trutnov 
Labus,Wenzel (1888-1939), trutnovský malíř 
Lábus, Josef, trutnovský trenér dětí v běžeckém lyžování, nositel titulu Zlatá koruna Královéhradeckého kraje 
Lačná, Kristýna, studentka a basketbalistka trutnovského gymnázia 
Lankašová, Romana, plavkyně, členka plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Trutnov  
Laušman, David, vedoucí ReBels teamu Trutnov 
Lebloch, Jan, člen Olfin Car Ski team Trutnov, vítěz veřejného závodu v přespolním běhu v roce 2016  
Leblochová, Jana, běžkyně na lyžích, členka oddílu běžeckého lyžování Olfin Car Ski team Trutnov, vítězka veřejného závodu v přespolním 
běhu v roce 2016  
Lelek, Martin, reprezentant v cyklistice, člen Apache LOKO Trutnov  
Lhoták, Milan, fotograf, účastník XIX. bienále horské fotografie v Jeleniej Górze, zastupitel města Trutnova za Sdružení pro Trutnov 
Líbal, Petr, Ing., fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Libřická, Jitka, Mgr., ředitelka ZŠ R. Frimla, Trutnov   
Lidický, Oliver, tenista, člen TJ Lokomotiva Trutnov 
Linhart, Jaroslav, reprezentant v judu, člen TJ Lokomotiva Trutnov  
Lisý, Jan, reprezentant v judu, člen TJ Lokomotiva Trutnov  
Lišková-Poláková, Eva, vězeňkyně koncentračního tábora v Osvětimi a pamětnice hrůz holokaustu 
Lohniský, Václav, český herec, krátce žák profesora Jaroslava Procházky na Gymnáziu Trutnov 
Ludvík, Pavel, trutnovský výtvarník 
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M 
Macek, Jan, výtvarník 
Macl, Marek, člen oddílu stolního tenisu TJ Lokomotiva Trutnov 
Máčová, Natka, členka ReBels teamu Trutnov 
Macháček, Karel, fotograf, bývalý člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Macháček, Zdeněk, Bc., přednosta provozního obvodu Trutnov SŽDC 
Mach, Stanislav, reprezentant v klasickém lyžování a plavání, člen TJ Lokomotiva Trutnov  
Mach, Stanislav, žák MŠ, ZŠ a PŠ Trutnov-Horní Staré Město, vítěz 3. ročníku „Memoriálu Pavla Sobotky“  
Mach, Zdeněk, strážník Městské policie Trutnov, jehož koníčkem je malování, v roce 2016 měl první samostatnou výstavu v trutnovské 
Galerii Draka nazvanou Mezi světy  
Máj, Bedřich (1898-1987), proslulý fotograf žijící od roku 1956 v Trutnově, zakladatel Fotokroužku v Trutnově  
Majer, Jiří, obyvatel města Trutnova 
Majera, Dominik, trutnovský reprezentant v karate 
Maksymov, Milan, výtvarník, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov  
Málek, Vlastimil, PhDr., ředitel Muzea Podkrkonoší v Trutnově  
Mandys, Henry, pastorační asistent, farní technik, člen pastorační rady Římskokatolické farnosti arciděkanství Trutnov 
Manych, Martin, umělecký kovář, který vyrobil kovového draka pro dračí slavnosti  
Manych, Miloslav, fotograf, bývalý člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Maňhal, Ondřej, reprezentant v karate, člen SKBU Trutnov  
Mareš, Štěpán, reprezentant oddílu šachu Trutnov v kategorii do 20 let 
Markel, Benedikt, místní architekt, jeden ze zakladatelů spolku TUarch 
Maršíková, Jaroslava, ředitelka Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově 
Martincová, Aneta, trutnovská tenistka, členka TJ Lokomotiva Trutnov 
Martinov, Petr, jednatel Mamma centra Trutnov 
Martišek, Michal, asistent Petra Kapitulčina  
Masařík, Jiří, vedoucí Odboru kancelář MěÚ Městského úřadu Trutnov 
Mašek, Vojtěch, spoluautor knihy Drak nikdy nespí 
Materna, Jan, Mgr. 
Matějka, Rudolf, fotograf, bývalý člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Matějková, Ivana, Bc., Ing., učitelka ČLA Trutnov 
Matich, Josef, kdysi restauratér „U Rýbrcoula“ v Trutnově 
Matyska, Martin, učitel ZUŠ Trutnov, ředitel kůru v arciděkanském chrámu Narození  
Panny Marie v Trutnově, skladatelsky působí v trutnovské jazzbarockové skupině Ostaš 
Matyska, Vít, hudebník 
Matysková, Blanka, Mgr., ředitelka ZUŠ Trutnov 
Mečíř, Martin, Bc., zastupitel města Trutnova za ODS 
Medek, Tomáš, sochař 
Meisnerová, Veronika, Ing., vikariátní účetní vikariátu Trutnov 
Melicharová, Klára, tenistka, členka TJ Lokomotiva Trutnov 
Mihalečka, Dušan, biker 
Mikešová, Aneta, členka plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Trutnov 
Mikula, Aleš, Ing., MBA, obchodně-technický ředitel a člen představenstva ZPA Smart Energy  
Mikuláš z Trutnova, trutnovský měšťan a donátor mší v trutnovském kostele ve 14. stol. 
Mikyska, Slávek, trutnovský bezdomovec 
Míl, Marek, reprezentant v cyklistice, člen TJ Lokomotiva Trutnov 
Mimra, Alois, člen vedení Svazu tělesně postižených Trutnov 
Mináriková, Tereza, krasobruslařka oddílu Spartak Trutnov   
Mišoňová, Anežka Johanka, pěvkyně, absolventka ZUŠ Trutnov, klavír, hoboj, nyní studentka Univerzity Pardubice, obor kulturní dějiny 
Mochowá, Barbora, trutnovská rodačka, absolventka ZUŠ Trutnov 
Mojžíš, Josef, reprezentant v cyklistice, člen TJ Lokomotiva Trutnov  
Mojžíšová, Růžena, pamětnice, vězeňkyně koncentračního tábora v Libči 
Moldová, Klára, Trutnovanka působící na české škole v americkém Chicagu 
Molnár, Tomáš, Mgr., farář Českobratrské církve evangelické v Trutnově 
Morávek, Josef, rybář, člen Českého rybářského svazu Trutnov 
Morávek, Vít, člen oddílu stolního tenisu TJ Lokomotiva Trutnov  
Motyčková, Anna, absolventka hudebního oboru ZUŠ Trutnov 
Motyčková, Lucie, pracovnice správy trutnovského hřbitova 
Mraček, Josef, MUDr., bývalý lékař pracující v trutnovské nemocnici, pravidelný návštěvník slavnostních vernisáží a přednášek v Trutnově 
Mudrová, Jana, redaktorka Krkonošského deníku 
Musil, Petr, předseda TJ Lokomotiva Trutnov 
Musilová, Šárka, obyvatelka Trutnova, lukostřelkyně, reprezentantka ČR na paralympijských hrách v Rio de Janeiru v roce 2016 
  
 
N 
Naglová, Šárka, Mgr., euromanažer, zaměstnankyně Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov 
Najman, Ondřej, bývalý redaktor Trutnovinek žijící na Novém Zélandu 
Najmanová, Věra, dcera výtvarníka Miloše Trýzny 
Nejtek, Michal, hudebník  
Nesvadbová, Ilona, vedoucí MŠ Trutnov, odloučené pracoviště Žižkova  
Němcová, Karolína, History Revue  
Nešněra, Jan, člen Vojensko-historického muzejního spolku Trutnov 
Neumann, Fritz, malíř, autor obrazu Jezdecká srážka, umístěného v MPT 
Nevečeřal, Pavel, reprezentant v boxu, člen TJ Lokomotiva Trutnov 
Nevečeřelová, Iva, výtvarnice  
Nguen Van Ngoc, Ing., sponzor Kladského sborníku XI vydaného v roce 2016 
Novák, Josef, kdysi provozovatel obchodu koloniálním zbožím v Unionské ulici v Trutnově 
Novák, Marek, reprezentant v judu, člen TJ Lokomotiva Trutnov 
Novák, Petr, akademický sochař 
Novák, Rudolf, Waypa, výtvarník, představitel Land Artu 
Novotný, Daniel, od září 2016 žák první třídy Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trutnov-Horní Staré Město  
Novotný, Jiří, trutnovský občan, majitel vinohradu v Trutnově 
Novotný, Lukáš, člen oddílu stolního tenisu TJ Lokomotiva Trutnov 
Novotná, Věra, předsedkyně výboru STP Trutnov  
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Nývlt, Petr, majitel koně, s nímž se pravidelně zúčastňuje dračích slavností 
Nývltová, Kamila, zpěvačka 
Nývltová, Natálie, hráčka tenisu  
 
O 
Ocetníková, Jitka, učitelka ZUŠ 
Ondráško, Petr, zastupitel města Trutnova za ANO 
Ondráček, Zdeněk, JUDr., Ph.D., zastupitel města Trutnova za KSČM 
Opočenský, Jakub, Mgr., trutnovský rodák, metodik severských disciplín Svazu lyžařů ČR  
Opočenský, Jakub, trenér běžců na lyžích  
Opočenský, Matěj, běžec na lyžích, člen smíšeného družstva Olfin Car Ski team Trutnov, držitel Sportovní ceny města Trutnova za rok 
2015 
Orság, Tadeáš, trutnovský reprezentant v karate 
  
P 
Pajak, Teodor, Mateusz, MSF, administrátor, duchovní správce farního kostela sv. Václava v Trutnově-Horním Starém Městě 
Pangrácová, Lucie, Mgr., ředitelka Galerie města Trutnova  
Papasová, Sofia, jedna z nejstarších občanek Trutnova  
Pásler, Jakub, plavec, člen plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Trutnov  
Paslerová, Jana, trenérka dětských krasobruslařek Spartaku Trutnov  
Paták, Jiří, Mgr., zastupitel města Trutnova za ODS 
Pavlíková, Denisa, bývalá trutnovská talentovaná volejbalistka  
Pávová, Klára, sportovní gymnastka, členka oddílu sportovní gymnastiky Spartaku Trutnov  
Pechancová, Aneta, plavkyně, členka plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Trutnov 
Pechek, Petr, trutnovský rodák, vítěz Pražského maratonu 2016 
Pejchalová, Lada, atletka TJ Lokomotiva Trutnov, držitelka Sportovní ceny města Trutnova za rok 2015, nejlepší sportovec TJ Lokomotiva 
Trutnov v kategorii dorostu ve věku 16-18 let za rok 2015  
Pejřimovský, Milan, výtvarník, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Pekárek, Ant. J., kdysi řezbář v Trutnově 
Peřinová, Jiřina, jedna z nejstarších občanek Trutnova  
Petira, Petr, reprezentant v klasickém lyžování, člen TJ Lokomotiva Trutnov   
Petirová, Lucie, pořadatelka a závodnice I. ročníku závodu psí agility Hilarem Open  
Petirová, Markéta, účetní mdexx Magnetronic Devices, s.r.o. 
Petrášek, František (1877-1932), trutnovský vizionář a podnikatel, konstruktér prvního automobilu ve východních Čechách  
Petržela, Pavel, člen kontrolní komise TJ Lokomotiva Trutnov 
Petříčková, Kristýna, sportovní gymnastka, členka oddílu sportovní gymnastiky Spartaku Trutnov  
Pilc, Zdeněk, fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Pilný, Marek, fotbalový sudí 
Pižlová, Šárka, nprap., mluvčí Policie ČR Trutnov 
Plovajko, Jan, válečný veterán 2. světové války žijící dnes v Trutnově  
Pokorná, Kateřina, fotografka 
Pokorný, Radek, bývalý trutnovský judista, první hráč curlingu na vozíčku 
Potůček, Oto, žák ZUŠ Trutnov, autor modelu bitvy u Trutnova věnovaného v roce 2016 Muzeu Podkrkonoší v Trutnově 
Priputenová, Vladimíra, Bc., ředitelka MŠ Trutnov  
Procházka, Jaroslav, trutnovský gymnazijní profesor, kulturní pracovník, badatel, pojmenována je po něm jedna z trutnovských ulic 
Prokeš, Pavel, druhý asistent Petra Kapitulčina  
Prokopcová, Hana, obyvatelka Trutnova, která zapůjčila na výstavu betlémů ve Staré radnici v roce 2016 paličkovaný betlém 
Prokopcová, Klára, tenistka, členka oddílu stolního tenisu TJ Lokomotiva Trutnov  
Prouza, Jiří, Mgr., vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR, Trutnov 
Přívratský, Petr, Ing., finanční ředitel a člen představenstva ZPA Smart Energy, zastupitel města Trutnova za sdružení Volba pro město 
Trutnov 
Puška, Marek, sportovní gymnasta, člen oddílu sportovní gymnastiky Spartak Trutnov 
  
R 
Rada, Daniel, Mgr., zastupitel města Trutnova za ODS, předseda komise pro integrované obce  
Rada, Karel, Ing., ředitel Hotelu Horizont, Pec pod Sněžkou 
Radiměřská, Blanka (Eida), mediální zpravodajka organizace Junák - český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s.  
Rainet, Radek, majitel a provozovatel Hostince Dvoračka, Trutnov  
Rak, Jakub, lezecký profesionál 
Reil, Roman, Mgr., ředitel SOkA Trutnov 
Reindl, Martin, výtvarník, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Rejdák, Jaroslav, učitel hudebního oboru ZUŠ Trutnov 
Rejl, Jan, předseda spolku Trutnov Trails 
Renner, Rudolf, trutnovský Němec, antifašista  
Roček, Jan, ředitel Klubu vozíčkářů Trutnov 
Ročková, Jarmila, Mgr., manažerka kvality Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.  
Rolenec, Filip, hráč ricochetu, vítěz turnaje CLASSIC v roce 2016 
Rosa, Michal, Ing. arch., zastupitel města Trutnova za ODS 
Rotterová, Šárka, pedagog Střediska volného času, Trutnov 
Roubínek, Miroslav, Ing., fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov 
Rouha, Michal, místní architekt, jeden ze zakladatelů spolku TUarch 
Rudolfová, Jana, vítězka soutěže o nejoriginálněji ozdobené velikonoční vajíčko 
Ruffer, Jiří, reprezentant v klasickém lyžování, člen TJ Lokomotiva Trutnov 
Rus, Jan, student gymnázia Trutnov odměněný v tradičním odměňování úspěšných studentů v září 2016  
Růžičková, Kateřina, nejstarší občanka Trutnova, která v roce 2016 oslavila 104. narozeniny  
Rücker, Dan, student SPŠ Trutnov oceněný v soutěži Nástrojař roku 
Rybář, Jan, P., SJ, římskokatolický duchovní ve výslužbě žijící v Římskokatolické farnosti sv. Václava, Trutnov II - Horní Staré Město, 
autor známé knihy fejetonů nazvané Musíš výš  
Rybišárová, Míša, studentka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov 
Rýgr, Petr, trutnovský rodák žijící v Přibyslavi u Nového Města nad Metují, autor cínových betlémů 
Rýgrová, Zina, Mgr., vedoucí produkce Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas  
Ryšavá, Nina, studentka ČLA Trutnov, vítězka prestižní mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích 
Ryšavý, Tomáš, kuželkář, hráč ligového A družstva 
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Ryšavý, Zdeněk, učitel ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov  
  
Ř 
Řehůřek, Jiří, MUDr., zastupitel města Trutnova za TOP 09 
Řezníček, Karel, žák ZŠ, člen kroužku výtvarné fotografie Střediska volného času, Trutnov 
Řezníčková, Iva, zastupitelka města Trutnov za KSČM 
  
S 
Sáblíková, Nikola, sportovní gymnastka, členka oddílu sportovní gymnastiky Spartaku Trutnov  
Sauer, Vladislav, Ing., ředitel Střední průmyslové školy Trutnov 
Sedláček, Adam, tenista, člen TJ Lokomotiva Trutnov 
Sedlák, Adrian, Jaroslav, Opraem, administrátor, duchovní správce Římskokatolické farnosti arciděkanství Trutnov  
Seidel, Jan, Ing., tajemník Městského úřadu Trutnov 
Seidel, Radek, student SPŠ Trutnov oceněný v soutěži Nástrojař roku 
Seidlová (Jerhotová), Anna, vedoucí kina Vesmír 
Sekyrová, Hana, cvičitelka trutnovských mažoretek Sarra 
Semerád, Zdeněk, Ing., místopředseda sdružení Trutnov - město draka 
Shrbená, Alena, učitelka, autorka perníkového betlému vystaveného na výstavě ve Staré radnici v Trutnově v roce 2016  
Schick, Artur, kdysi majitel obchodního domu v Trutnově 
Scholzeová, Veronika, studentka Gymnázia Trutnov, závodnice ve šplhu 
Schwantner, Emil (1880-1956), významný český sochař německé národnosti žijící a tvořící v Trutnově 
Simonová, Sabina, cvičitelka trutnovských mažoretek Sarra 
Skavova, Paulina, sochařka, kurátorka výstav Galerie UFFO Trutnov 
Skiera, Eva, zlatnice a designérka šperků, trutnovská rodačka žijící trvale v Německu 
Sklář, Martin, fotograf  
Skokan, Petr, Mgr., ředitel Gymnázia Trutnov, zastupitel města Trutnova za sdružení Volba pro Trutnov 
Skovajsová, Miroslava, MUDr., lékařka 
Slavíčková, Sára, krasobruslařka oddílu Spartak Trutnov 
Slavková, Eliška, studentka Gymnázia Trutnov, závodnice ve šplhu 
Slížová, Margot, pamětnice, vězeňkyně koncentračního tábora v Libči 
Smilnický, Vladimír, místopředseda TJ Lokomotiva Trutnov, předseda ženského basketbalového klubu Trutnov 
Sobotka, Petr, Mgr., opoziční zastupitel města Trutnova, člen sdružení Žít v Trutnově-SZ, LES a Piráti 
Soukup, Michal, od září 2016 žák první třídy Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trutnov-Horní Staré Město  
Staněk, Václav, Mgr., ředitel Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Trutnov 
Stárek, Vladislav, předseda Mysliveckého sdružení Peklo, občanského sdružení, Trutnov 
Stejskalová, Klára, výtvarnice 
Stibůrková, Michaela, žákyně ZŠ V Domcích, Trutnov, která získala 2. místo v soutěži Zlatá tužka 2016 
Stiehl, Hynek, člen kontrolní komise TJ Lokomotiva Trutnov 
Stoklasová, Radka, plavkyně, členka TJ Lokomotiva Trutnov, nejlepší sportovec TJ Lokomotiva Trutnov v kategorii kolektivů do 15 let za 
rok 2015 
Straka, Roman, kuželkář, člen TJ Lokomotiva Trutnov, nejlepší sportovec TJ Lokomotiva Trutnov v kategorii Masters za rok 2015 
Struková, Nataša, matka Anny Vojtíškové, první občanky Trutnova v roce 2016 
Stuchlík, Zdeněk, Ing., generální ředitel společnosti a předseda představenstva ZPA Smart Energy 
Suchánková, Markéta, absolventka ZUŠ Trutnov v roce 2016 
Suška, Čestmír, sochař 
Svoboda, Radek, Mgr., ředitel Městské policie Trutnov 
Svobodová, Andrea, zaměstnankyně České pošty, Trutnov 
Svobodová, Marie, výtvarnice  
  
Š 
Šafařík, Miroslav, předseda Klubu seniorů Trutnov 
Šafaříková, Olga, manželka Miroslava Šafaříka 
Šálek, Miloš, fotograf, tvůrce fotokroniky města Trutnova, účastník XIX. bienále horské fotografie v Jeleniej Górze v roce 2016 
Šanc, Zbyněk, Ing., fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov, účastník XIX. bienále horské fotografie v Jeleniej Górze v roce 2016 
Šanda, Jáchym, člen SKBU Trutnov 
Šárková, Danka, spisovatelka knih pro ženy 
Šedivec, Jiří, manažer Informační a komunikační technologie Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., zastupitel města Trutnova za ANO 
Šejnohová, Hana, účastnice I. ročníku závodu psí agility Hilarem Open 
Šidáková, Silvie, MUDr., rehabilitační lékařka v Trutnově, předsedkyně MO TOP 09, zastupitelka města Trutnova za TOP 09 
Šílová, Iveta, učitelka ZŠ Náchodská, Trutnov 3 
Šimánová, Klára, juniorská reprezentantka v plavání, členka TJ Lokomotiva Trutnov, nejlepší sportovec TJ Lokomotiva Trutnov v 
kategorii mládež ve věku 11-15 let za rok 2015 
Šimek, Pavel, běžec na lyžích, člen Kasper Swix teamu Trutnov 
Šimková, Amélie, krasobruslařka oddílu Spartak Trutnov 
Šimková, Zuzana, studentka a basketbalistka Gymnázia Trutnov 
Šípek, Karel, reprezentant v karate, člen SKBU Trutnov  
Šípek, Marek, reprezentant v karate, člen SKBU Trutnov   
Šlégr, Jakub, jednatel Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město 
Šlégr, Milan, fotograf 
Šlegr, Oldřich, majitel Galerie Domu tisku Trutnov  
Šnajdar, Hynek, šéfredaktor Trutnovinek 
Šoltys, Daniel, hudebník  
Šopinec, David, reprezentant v judu, člen TJ Lokomotiva Trutnov  
Šormová, Monika, účastnice I. ročníku závodu psí agility Hilarem Open 
Šormová, Pavla, trutnovská reprezentantka v karate 
Šormová, Táňa, Mgr., radní Královéhradeckého kraje pro oblast školství 
Šprinc, Antonín, reprezentant v klasickém lyžování, člen TJ Lokomotiva Trutnov 
Šramarová, Oldřiška, trutnovská občanka  
Šramar, Václav, trutnovský občan, manžel Oldřišky Šramarové  
Štemberka, Otto, předseda sdružení Trutnov - město draka 
Štěpničková, Erika, trenérka dětských krasobruslařek Spartaku Trutnov  
Šťovíček, Jiří, prezident občanského sdružení Přátelé dobrého vína  
Šubrt, Michal, zastupitel města Trutnova za ODS 
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Šubrt, Vlastimil, bývalý ředitel EPO 
Šulcová, Adéla, členka tanečního oddílu ReBels team Trutnov, vítězka mezinárodního festivalu MIA festival Děti Fitness 2016 v kategorii 
original slow 
Šulcová, Danuta, předsedkyně OV ČSBS Trutnov 
Šutriepková, Eliška, plavkyně, členka TJ Lokomotiva Trutnov, nejlepší sportovec TJ Lokomotiva Trutnov v kategorii kolektivů do 15 let za 
rok 2015 
Šváb, Marek, Ing., zastupitel města Trutnova za ČSSD 
Švandová, Vlasta, jedna z nejstarších obyvatelek Trutnova  
Švarc, Martin, běžec na lyžích, člen smíšeného družstva Olfin Car Ski team Trutnov, držitel Sportovní ceny města Trutnova za rok 2015  
Švarc, Zdeněk, Mgr., ředitel ZŠ Náchodská, Trutnov 3 
Švejdar, Vojtěch, tanečník, člen uskupení Drak and Roll Trutnov 
  
T 
Taláb, Tomáš, absolvent ZUŠ Trutnov v roce 2016 
Tásler, Jan, reprezentant Trutnova v plavání, člen plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Trutnov  
Teichman, Jaroslav  
Teichmanová, Pavlína, výtvarnice  
Tejchmanová, Kamila, reprezentantka v cyklistice 
Tekla, světice, patronka kaple na Babí 
Tenenberg, Sara, pamětnice, vězeňkyně koncentračního tábora v Libči 
Tichý, Jiří, předseda Klubu českých turistů, odbor Trutnov 
Tichý, Martin, reprezentant v cyklistice, člen TJ Lokomotiva Trutnov 
Till, Patrik, soutěžící za Trutnov v powerliftingu  
Timková, Monika, trutnovská rodačka, česká divadelní, televizní a filmová herečka, v roce 2016 hrála v Divadle Palace 
Tlamka, Miroslav, člen kontrolní komise TJ Lokomotiva Trutnov  
Tlapáková, Nikola, žákyně SOŠ a SOU Trutnov, vítězka soutěže Cukrářské slavnosti 2016  
Toman, Rostislav, hráč ricochetu, vítěz plejtu turnaje CLASSIC v roce 2016 
Trejbalová, Jana, Mgr., učitelka odborného výcviku Střední zdravotnické školy Trutnov 
Trnka, Zdeněk, hudební skladatel, pedagog, držitel Kulturní ceny města Trutnova za rok 2004  
Trnovská, Petra, Mgr., vedoucí učitelka MŠ Trutnov, odloučené pracoviště V Domcích 
Trpák, Pavel, MUDr., zastupitel Královéhradeckého kraje za ČSSD do roku 2016 
Trut, hrdina místních pověstí, bájný zakladatel města Trutnova 
Trýzna, Miloš, výtvarník, člen Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Tůma, Ondřej, Mgr., archeolog Muzea Podkrkonoší v Trutnově 
Tuna, Jan, trenér atletiky, držitel Sportovní ceny města Trutnova za rok 2015, člen TJ Lokomotiva Trutnov, držitel Zvláštní ceny za 
dlouhodobou práci v TJ Lokomotiva Trutnov za rok 2015 
Tvrdíková, Drahomíra (rozená Jirková), trutnovská rodačka, absolventka Pražské konzervatoře, učitelka ZUŠ Trutnov  
Tylová, Lenka, sportovní gymnastka, členka oddílu sportovní gymnastiky Spartaku Trutnov  
 
U 
Ubrová, Karolína, zdravotní sestra Kontaktního centra RIAPS Trutnov 
Uiberlay, Michal, technický náměstek Oblastní nemocnice Trutnov 
Umlauf, Aleš, plavec, člen TJ Lokomotiva Trutnov 
Urban, Jan, kdysi restauratér Národního domu v Trutnově 
Urbanec, Miloslav, řečený Čurby, pořadatel festivalu Obscene Extreme 
 
V 
Vacková, Andrea, hráčka basketbalu v Trutnově v roce 2016  
Vach, Vojtěch, trutnovský judista 
Vágner Dostálová, Martina, pracovnice Oblastní charity Trutnov 
Vachek, Martin, trenér oddílu softballu v Trutnově v roce 2016 
Vachová, Adéla, členka TJ Lokomotiva Trutnov, nejlepší sportovec TJ Lokomotiva Trutnov v kategorii Mláďata do 10 let za rok 2015 
Valenta, Jaroslav, vedoucí oddělení ČEZ Teplárenská, Trutnov-Poříčí 
Valenta, Michal, trutnovský rybář 
Valentová, Alena, výtvarnice, členka Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov  
Valná, Daniela, studentka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov 
Váňa, Vít, člen souboru Musica Candida ZUŠ Trutnov 
Vaněk, Oldřich, prodejce automobilů ve firmě Autostyl Trutnov, v Trýznově betlému nese jako dar malý automobil  
Vaníček, Šimon, student SPŠ Trutnov, absolutní vítěz 20. ročníku cyklistické časovky do vrchu v roce 2016  
Vaňková, Dagmar, zdravotní sestra pracující na Poliklinice Masarykův dům na oddělení ultrazvuku, zobrazena v Trýznově vystřihovacím 
betlému 
Vápeníková, Marie, 7. nejstarší občanka Trutnova 
Vašáková, Dominika, studentka a basketbalistka trutnovského gymnázia 
Vašáková, Jolana, Ing., ředitelka jednatelství Trutnov Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje 
Vašata, Ondřej, PhDr., historik, zástupce ředitele MPT 
Večeřa, Václav, trutnovský rodák, hrdina bojující za 2. světové války v britském královském letectvu 
Veisser, Jan, místní architekt, jeden ze zakladatelů spolku TUarch 
Velebová, Petra, tajemník komise pro vedení kroniky města  
Věchet, Martin, bývalý disident, zakladatel a organizátor trutnovského Open Air Music Festivalu  
Veselý, František, kajakář, člen TJ Lokomotiva Trutnov, nejlepší sportovec TJ Lokomotiva Trutnov v kategorii dorosteneckého kolektivu 
15-18 let za rok 2015 
Veselý, Martin, Ing., ředitel a jednatel společnosti MEBYS Trutnov, s.r.o.  
Vídeňský, Jan, klavírista, učitel ZUŠ Trutnov 
Viesnerová, Lucie, učitelka ZUŠ Trutnov 
Vik, Josef, havlovický výtvarník, ilustrátor knih A. Justa o Trutnově  
Viková, Jaroslava, pracovnice společnosti Osnado 
Vlček, Filip, trutnovský plavec v kategorii žactva 
Vlk, Aleš, student Obchodní akademie Trutnov  
Vodák, Petr, student SPŠ Trutnov, vítěz soutěže Nástrojař roku 
Vogler, Matyáš, trutnovský gymnasta 
Vojáček, Zdeněk, fotograf, člen Fotoklubu KDÚ Trutnov, účastník XIX. bienále horské fotografie v Jeleniej Górze v roce 2016 
Vojíř, Miloš, fotograf 
Vojtěchová, Zuzana, krasobruslařka, členka Spartaku Trutnov 
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Vojtíšek, Petr, otec Anny Vojtíškové 
Vojtíšková, Anna, první občanka Trutnova v roce 2016 
Vokatý, Martin, Ing. arch., výkonný ředitel trutnovské projektové a architektonické kanceláře ATIP 
Vomáčka, Tomáš, brankář, vítěz prestižního hokejového turnaje Memoriál Ivana Hlinky 2016 
Voňka, Jiří, reprezentant v cyklistice, člen TJ Lokomotiva Trutnov  
Vozka, Pavel, běžec na lyžích, člen smíšeného družstva Olfin Car Ski team Trutnov, držitel Sportovní ceny města Trutnova za rok 2015  
Vrabcová Nývltová, Eva, běžkyně na lyžích, členka smíšeného družstva Olfin Car Ski team Trutnov, držitelka Sportovní ceny města 
Trutnova za rok 2015  
Vrbata, Václav, průkopník lyžařských závodů 
Vrbětický, Petr, herec, trutnovský rodák 
Výborná, Adéla, členka ReBels teamu Trutnov 
Vymazalová, Adéla, studentka a basketbalistka trutnovského gymnázia 
Vysoudil, Jiří, nejstarší obyvatel Trutnova 
  
W 
Wagnerová, Anna Marie, reprezentantka v karate, členka SKBU Trutnov  
Waněk, Pavel, Ing., asistent jednatele firmy Kasper KOVO, s.r.o., Trutnov 
Weberová, Eva, výtvarnice, členka Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Wolf, Vladimír, prof. PhDr., historik, předseda Kladské komise historiků, vedoucí konzultačního střediska Fakulty veřejných politik 
Slezské univerzity v Opavě se sídlem na ZŠ V Domcích, Trutnov, držitel Kulturní ceny města Trutnova za rok 2011  
  
Z 
Zahradník, Pavel, Mgr., pracovník Státního okresního archivu Trutnov a člen sdružení Trutnov - město draka  
Zapadlo, Petr, MUDr., zubní lékař v Trutnově  
Zapletalík, Felix, vnuk výtvarníka Miloše Trýzny, v Trýznově betlému nese Ježíškovi jako dar obrovský meloun 
Zastavová, Týna, členka ReBels teamu Trutnov 
Záruba, Michal, psovod kynologické složky policejního útvaru v Trutnově, psovod oceněného služebního psa Poluxe 
Zeman, Jiří, pracovník trutnovského policejního Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál 
Zeuner, Tomáš, hráč na housle smyčcového orchestru ZUŠ Trutnov Musica Candida 
Zezulka, Adam, žák ZŠ V Domcích, Trutnov, držitel ceny Dětský čin roku 2015 
Ziková, Šárka, učitelka literárně-dramatického oboru ZUŠ Trutnov  
Zirnzák, Eduard, válečný veterán 2. světové války žijící v Trutnově  
Zörkler, Jaroslav, obyvatel Poříčí u Trutnova zavražděný v době komunismu 
 
Ž 
Žalský, Šlechtislav, reprezentant v cyklistice, člen TJ Lokomotiva Trutnov 
Žižka, Vladimír, reprezentant v judu, člen TJ Lokomotiva Trutnov  
 
 
Rejstřík míst v Trutnově, v obcích k němu integrovaných a dalších míst v republice 
 
A 
Adamov  
Adršpach 
areál přírodního kulturního střediska Bojiště  
autobusové nádraží v Trutnově 
 
B 
Babí 
Bernartice 
Bohuslavice 
Bojiště 
 
C 
cesta Na Lukách za koupalištěm 
centrum města Trutnova 
 
Č 
Černý Důl 
Česká čtvrť  
Česká Skalice 
Červená Hora 
Červený Kostelec 
Čížkovy kameny, skalní stěna ležící asi 5 km od Trutnova a Lhoty u Trutnova  
 
D 
Dolce u Trutnova  
Dolní Kalná 
Dolní Olešnice 
Dolní promenáda, Trutnov 
Dolní Předměstí 
Dolní Radechová 
Dolní Staré Město 
Domov pro seniory, středisko Dělnická, Trutnov 
Domov pro seniory, středisko Rudolfa Frimla, Trutnov 
Dům pod jasanem, Voletiny 
Dům s pečovatelskou službou, Trutnov 
Dračí ulička 
Družba, sídliště v Trutnově 
Dvůr Králové nad Labem 
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E 
Elektrárna Poříčí 
Eliška, rozhledna 
evangelický kostel, viz Koncertní síň Bohuslava Martinů 
 
F 
fara Církve československé husitské v Trutnově 
 
G 
Galerie Domu tisku Trutnov  
Galerie Draka Trutnov 
Galerie Hippo, Trutnov 
Galerie Mates, Trutnov 
Galerie města Trutnova  
Galerie UFFO, Trutnov 
  
H 
Haasův palác 
Hajnice 
hala ZŠ Rudolfa Frimla, Trutnov  
Harrachov 
hasičská zbrojnice Trutnov-Horní Staré Město 
Havlovice  
Heřmanovy Sejfy 
Horní Kalná 
Horní Malá Úpa 
Horní Olešnice  
Horní promenáda 
Horní Staré Město 
Hořičky  
Hostinné 
Hronov 
hřbitov v Trutnově 
hřbitov ve Voletinách 
hřiště v Horním Starém Městě 
 
CH 
Chotěvice 
Chvaleč 
Chvalkovice 
 
I 
Inforecepce UFFO 
 
J 
Janské Lázně 
Janský vrch 
Jaroměř 
Jičín 
Jilemnice 
Jiráskovo náměstí  
Jívka 
Josefov 
 
K 
Kalná Voda 
kaple Božího milosrdenství (přístavba arciděkanského chrámu Narození Panny Marie v Trutnově) 
kemp Dolce 
kino Vesmír 
Kocbeře 
komín Kary v Bohuslavicích 
Koncertní síň Bohuslava Martinů 
Kozí trail 
Krakonošovo náměstí 
Královec 
Kryblice, městská část Trutnova  
kynologické cvičiště, Trutnov 
 
L 
Lampertice 
lávka u Obchodní akademie Trutnov 
Ledeč nad Sázavou 
Les Království 
Lesopark na Kryblici 
letiště ve Volanově 
Lhota u Trutnova 
Libeč 
lokalita pod bývalým hradem v Trutnově 
 
M 
Malá Úpa 
Malé náměstí  
malý park u ZŠ Komenského, Trutnov 



132 

Malé Svatoňovice 
malý sál Městského úřadu Trutnov 
Masarykův dům 
Městská knihovna, viz Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově  
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově  
Městský park v Trutnově 
Mladá Boleslav 
Mladé Buky 
Mlýnský náhon, Trutnov 
Mrtvé jezero 
MŠ Komenského, Trutnov 
MŠ Meluzínek, Trutnov 
myslivecká střelnice na Babí 
 
N 
nábřeží Václava Havla, Trutnov 
Náchod 
náměstí Republiky, Trutnov  
náměstí v Trutnově viz Krakonošovo náměstí  
Na Nivách, sportovní areál v Trutnově  
Národní dům v Trutnově  
nemocnice Trutnov, viz Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. 
Neratov 
Nivy, viz Na Nivách 
Nová radnice, budova nynějšího Městského úřadu Trutnov 
Nové Dvory 
Nové Město nad Metují 
Nové Město na Moravě 
Nový Rokytník 
 
O 
obchodní dům Máj  
Oblanov 
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.  
obřadní síň Staré radnice v Trutnově 
Opatovice, osada v Horním Posázaví, součást města Světlá nad Sázavou  
 
P 
Paradráha Trutnov  
parkoviště Pod Sedmidomím 
parkoviště U Nemocnice, Trutnov 
parkoviště u staré polikliniky 
parkoviště U Studny, Trutnov 
parkoviště pod Dračí uličkou 
Pec pod Sněžkou 
Peklo u Trutnova  
Petříkovice  
Pilníkov 
plavecký bazén Trutnov 
podchod u ZŠ Komenského  
podloubí na Krakonošově náměstí 
podzemní chodba v městském parku  
Police nad Metují  
Poliklinika Masarykův dům  
Pomezní Boudy 
Poříčí viz Trutnov-Poříčí 
Poříčský hřbet 
prodejna Kaufland v Trutnově-Horním Starém Městě 
 
R 
restaurace Junior 
Restaurace a Music bar Pod Hradem, Trutnov 
Restaurace Na Vidličce, Trutnov 
Restaurace na Bojišti, Trutnov 
Restaurace a pension Úsvit 
Restaurace Pod Lékárnou, Trutnov 
restaurace UP Olymp, Trutnov 
Rtyně v Podkrkonoší 
 
Ř 
řeka Úpa 
 
S 
sportovní areál Na Nivách  
sportovní hala ZŠ Komenského, Trutnov  
Stará radnice  
Stárkov 
Starý Rokytník 
Střední Předměstí 
Střítež 
Studenec 
Studnice 
Suchovršice 



133 

Světlá nad Sázavou, město v Horním Posázaví  
 
Š 
Šibeník, vrch u Trutnova 
Šestidomí, sídliště v Trutnově 
školní jídelna Gymnázia Trutnov  
Špitálský most 
 
T 
tělocvična ZŠ Mládežnická, Trutnov 
Trutnov 
Trutnov-Nové Dvory 
Trutnov-Poříčí 
Trutnov-Vnitřní Město 
trutnovský plavecký bazén 
tržnice 
 
U 
UFFO 
ulice Bendlova, Trutnov 
ulice Benešova, Trutnov 
ulice Blanická, Trutnov 
ulice Bulharská, Trutnov 
ulice Česká, Trutnov 
ulice Československé armády, Trutnov 
ulice Dělnická, Trutnov 
ulice Elektrárenská, Trutnov 
ulice Fialková, Trutnov 
ulice Havlíčkova, Trutnov 
ulice Horská, Trutnov 
ulice Husitská, Trutnov 
ulice Ječná, Trutnov 
ulice Jihoslovanská, Trutnov 
ulice Kolmá, Trutnov 
ulice Komenského, Trutnov 
ulice Kostelní, Trutnov  
ulice Krkonošská, Trutnov 
ulice Kryblická, Trutnov 
ulice Křižíkova, Trutnov 
ulice Lipová, Trutnov 
ulice Maxima Gorkého, Trutnov  
ulice Moravská, Trutnov 
ulice Nad Plovárnou, Trutnov 
ulice Náchodská, Trutnov  
ulice Na Struze, Trutnov  
ulice Národní, Trutnov 
ulice Novodvorská, Trutnov 
ulice Palackého, Trutnov  
ulice Pampelišková, Trutnov 
ulice Pomněnková, Trutnov 
ulice Polská, Trutnov 
ulice Pražská, Trutnov 
ulice Procházkova, Trutnov 
ulice Revoluční, Trutnov  
ulice Rudolfa Frimla, Trutnov 
ulice Říční, Trutnov 
ulice Skřivánčí, Trutnov 
ulice Smetanova, Trutnov 
ulice Slévárenská, Trutnov 
ulice Sněženková, Trutnov 
ulice Strojnická, Trutnov 
ulice Školní, Trutnov 
ulice Tichá, Trutnov 
ulice Tkalcovská, Trutnov 
ulice U Hřiště, Trutnov 
ulice Unionská, Trutnov 
ulice Úpická, Trutnov 
ulice Úpská, Trutnov 
ulice V Alejce, Trutnov 
ulice Vlčická, Trutnov 
ulice Vodní, Trutnov 
ulice Volanovská, Trutnov 
ulice Voletinská, Trutnov 
ulice Vrbová, Trutnov 
ulice Zámečnická, Trutnov 
ulice Zásobní, Trutnov 
ulice Železničářská, Trutnov 
ulice Žitná, Trutnov  
ulice Žižkova, Trutnov 
U Nemocnice, parkoviště 
Úpa, řeka  
Úpice 
U Pěti buků, restaurace 
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Úpské nábřeží 
U Studny, parkoviště 
Úsvit, penzion  
U Truta, pivní bar v ulici Polská, Trutnov  
 
V 
vjezd do Oblastní nemocnice Trutnov 
Velké Poříčí 
Velké Svatoňovice 
vlakové nádraží Trutnov 
Vlčice 
Vlkanov, obec v okrese Havlíčkův Brod 
Vnitřní Město   
Volanov 
Voletinský potok 
Voletiny 
  
Z 
záchytné parkoviště na Babí 
zahrada na Dvoračce 
zahrádkářská kolonie, viz zahrádkářská osada  
zahrádkářská osada na Zelené Louce 
Zábrodí 
Zámecký vrch  
Zelená Louka, sídliště v Trutnově 
Zimní stadion Trutnov  
Zlatá Olešnice 
Zlatý potok, levostranný přítok Úpy 
 
Ž 
Žacléř 
Železniční viadukt v Šestidomí 
Žernov 
 
 
Výběr z tradičních i nových společenských, kulturních, sportovních, zájmových akcí uspořádaných v Trutnově v roce 
2016 
 
A 
ABB Trutnovský půlmaraton 
absolventský koncert žáků hudebního oboru ZUŠ 
absolventský ples Gymnázia Trutnov 
Adventní muzicírování 
Akademie třetího věku 
Apnea Academy Cup 
 
B 
Bazárek oblečení pro širokou veřejnost 
Betlémské světlo, přivezení do Trutnova a roznos starým a nemohoucím lidem 
Boulder Day  
 
C 
Cirk-UFF  
 
Č 
Čarodějnice 
Česko-německé dny 
Český pohár Prospect Cup 
Čistá řeka Úpa 
 
D 
Dance festival Trutnov, mezinárodní taneční festival 
Den bitvy u Trutnova 
Den Evropy 
Den Charity 
Den otevřených ateliérů 
Den otevřených dveří 
Den památky objetí komunistického režimu 
Den Země 
Den železnice 
Den s dračí letkou 
Den učitelů 
Dětský den 
Devět bran, festival připomínající zničení trutnovské synagogy a zvěrstva a násilnosti spáchané nacisty za 2. světové války 
Dny evropského dědictví 
Dolce fest 
Dračí slavnosti 
Dračí lodě na Dolcích 
Drakiáda, soutěž v létání draků 
 
E 
East Bohemia Tour 2016, cyklistické závody 
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F 
Farmářské trhy 
farní pouť 
festival Devět bran 
festival Obscene Extreme  
Filmový festival Expediční kamera 
Fotbalový turnaj MŠ  
Fotbalový turnaj speciálních škol 
 
G 
Galerijní noc 
 
H 
Hilarem Open 
Hubertova jízda 
Hyde park v Trutnově  
 
J 
Jazzinec 2016, mezinárodní hudební festival pořádaný v Trutnově  
Jazz World Photo 
 
K 
karneval pro děti 
Koncert pro Tříkrálovou sbírku 2016 
Krakonošova kopačka 
Krakonošův cyklomaraton 
Krkonošský florbalový pohár na ZŠ Rudolfa Frimla 
Krkonošský přebor ve vybíjené 
Krkonošský veletrh 
Kufrový jarmark 
Kulturní cena města Trutnova 
Květinový den  
 
M 
Maestro hledá Maestra, výtvarná soutěž 
Martin a sněhová hříbátka, tradiční akce s příjezdem sv. Martina a lampionovým průvodem 
Melanoma Day, evropský den upozorňující na stoupající výskyt rakoviny kůže 
Memoriál Květy Lelkové v přespolním běhu  
Memoriál Miroslava Petiry 
MEKRS´CUP O pohár města Trutnova, mezinárodní turnaj basketbalistek  
Městské zásahy Trutnov 
Mezinárodní den archivů a Dny evropského dědictví 
Mezinárodní seminář pro studenty středních lesnických škol v Trutnově  
Mezinárodní výstava železničních modelů a kolejišť v Trutnově 
 
N 
Národní potravinová sbírka 
Noc kostelů 
Noc s Andersenem 
 
O 
Od artu Kus, festival 
Obscene Extreme, festival v areálu na Bojišti 
Open Air Music Festival, tradiční každoročně se konající festival na Bojišti  
Opevněné Trutnovsko, naučná stezka 
Oslava 98. výročí vzniku Československa 
 
P 
Pivofest Trutnov 
Plaveme prsa, akce na podporu Aliance žen s rakovinou prsu (6. ročník) 
Ples Lidí dobré vůle 
Ples Lokomotivy Trutnov 
Pohádkový les 
První jarní kilometry 
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů  
Putovní pohár starosty města Trutnova 
 
R 
Recyklohraní 
Rozloučení s létem 
Reprezentační ples města Trutnova 
 
S 
Silvestrovský ohňostroj 
Sochy ve městě, 7. ročník  
Sportovní cena města Trutnova 
Studentský výtvarný salon 2016 
Svět květin 
Swidnický Gryf trutnovský drak, společný polsko-český projekt  
 
Š 
Šachový turnaj O putovní pohár města Trutnov 
Škola bruslení Jiřího Hradeckého 
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T 
Tradiční odměňování úspěšných studentů Gymnázia Trutnov  
Trautenberkův guláš  
Triatlon Dolce 
Trutboarders Trutnov 
Trutnov běží pro Rebeku a Hynka, charitativní běh 
Trutnovská bruslička 
Trutnovská dračice, halový turnaj žákyň 
Trutnovské hudební léto 
Trutnovský advent  
Trutnovský adventní festival 2016  
Trutnovský dráček  
Trutnovský drak, halový turnaj kadetek 
Trutnovský drak, slavnostní předání cen firmám i osobnostem, které se významně zasloužili o příhraniční spolupráci  
Trutnovský jarmark 
Trutnovský drak, literární soutěž 
Trutnovský drak, softballový turnaj 
Trutnovský majáles 
Trutnovský podzim 
Trutnovský půlmaraton 
Trutnovský varhanní festival  
Tříkrálová sbírka 
Týden nízkoprahových klubů 
Týden vzdělávání dospělých 
 
U 
Uctění památky obětí totality 
Uzamykání lesa 
 
W 
Workshop Trutnov 2016 
 
V 
Vánoční kapřík (2. ročník), plavecké závody pro mentálně a tělesně postižené děti 
Vánoční mezinárodní turnaj v judu U9 (2008-09), U11 (2006-07) a U13 (2004-05) 
Velikonoční skautské kuřátko, humanitární sbírka pro nadaci NROS - Pomozte dětem 
Vánoční vytrubování  
Velká cena Krkonoš cyklistický závod 
Velká cena města Trutnova pro postižené děti 
Velká cena Trutnova ve šplhu 
Velká cena města Trutnova v karate 
Velká cena města Trutnova v plavání 
Vítězství Rakušanů u Trutnova a tzv. Trutnovská zrada v prusko-rakouské válce 
Vlčka Trails 
Východopedie, encyklopedie zajímavostí východních Čech 
Výstava betlémů v přízemních prostorách Staré radnice na Krakonošově náměstí 
Výstava Jazz World Photo 2016 
Výstava na stromech  
Výtvarný salon ZUŠ královských věnných měst 
Vzpomínkového setkání dne 17. listopadu 2016 u Krakonošovy kašny 
 
Z 
Závod vlčat a světlušek 
Za trutnovským drakem turistický pochod 
Zdravý úsměv projekt ministerstva zdravotnictví pro děti 
Zimní MČR mladšího žactva v plavání 
Zlatá tužka celostátní literální soutěž 
Zvířátka dekorace za sena výtvarná dílna v Domě pod jasanem ve Voletinách 
 
 
Výběr z podniků, institucí města, společenských, kulturních, sportovních a zájmových institucí, sdružení, zapsaných 
spolků, hudebních těles a politických stran, církví, náboženských sdružení a spolků a uskupení existujících v Trutnově 
v roce 2016 
 
 
A 
ABB s.r.o. Trutnov, Průmyslová 137, Trutnov 
Akademie třetího věku 
Alternativa pro kulturu, z. s., V Domcích 125, Horní Předměstí, Trutnov  
ANO 2011, české středopravicové politické hnutí založené v roce 2012 Andrejem Babišem 
Apache LOKO Trutnov 
Apoštolská církev, sbor Trutnov, Komenského 212, Trutnov 
ATIP, a.s., Pražská 169, Trutnov - Horní Předměstí 
Atletická olympiáda 
Atrium Upa Valley s.r.o., Komenského 821, Trutnov - Střední Předměstí  
Aufori, o.p.s., Ak. Hejrovského 1178/6, Hradec Králové 
Autostyl, a.s., Horská 579, Trutnov 
 
B 
BAK stavební společnost, a. s., Vodní 177, 541 01 Trutnov (Sídlo: Antala  
Staška 510/38 Krč, 140 00 Praha 4) 
Bene Dance Art Team, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, Vnitřní Město, taneční klub vedený Walterem Elschekem ml. 
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BK - servis s.r.o., Na Nivách 568, Trutnov, Střední Předměstí 
Blues Mystery Trutnov (hudební skupina) 
BK LOKO Trutnov 
BOS auto, s.r.o., Na Besedě 97, Trutnov Dolní Staré Město 
BOWLING CENTRUM s.r.o. Trutnov, Náchodská 530, Trutnov-Poříčí 
Byttherm, s.r.o., Jičínská 91, Trutnov 
 
C 
Centrum Dar, Pražská 59, Trutnov  
Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., Veleslavínova 66, Trutnov  
Centrum MAJÁK - centrum náhradní rodinné péče, Školní 13, Trutnov (patří pod Oblastní charitu Trutnov) 
Colours of GTU, pěvecký sbor gymnázia Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov 
Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Volanovská 518, Horní Předměstí, Trutnov 
 
Č 
Česká lesnická akademie Trutnov, Lesnická 9, Trutnov  
Česká strana sociálně demokratická, Krakonošovo náměstí 17, Trutnov, Vnitřní Město 
Českobratrská církev evangelická v Trutnově, Úpická 163, Trutnov  
Český červený kříž Trutnov, Horská 5, Trutnov  
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Trutnov, P.O. Box 40, Horní Staré Město 
Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., Horská 5, Trutnov, Střední Předměstí  
Český svaz chovatelů, okresní organizace Trutnov, Erbenova 2365, Dvůr Králové nad Labem  
Český zahrádkářský svaz, Pražská 59, Trutnov, Horní Předměstí 
ČEZ, a.s. Elektrárny Poříčí, Trutnov  
 
D 
Dělnická strana sociální spravedlnosti  
Dětská lesní školka Ostrov přírody Bojiště u Trutnova 
Diakonie ČCE Vrchlabí, Školní 13, Trutnov  
Diana Seven a.s., Voletínská 252, Trutnov-Poříčí 
Divadlo Vratislava Barvy, Mentzlova 18, Trutnov-Voletiny 
Divadlo Bez Zábran nový název Divadla Vratislava Barvy 
Dopravní inspektorát Trutnov, Horská 78, Trutnov  
Drak and Roll Trutnov, oddíl akrobatického rokenrolu 
 
E 
Eff, trutnovská pop-rocková skupina 
Ekvita s.r.o. Trutnov, Poříčí 
EPO ČEZ, a.s. Elektrárny Trutnov-Poříčí 
Euroregion Glacensis 
 
F 
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, konzultační středisko Trutnov, V Domcích 488, Trutnov 
FARMERS spol. s.r.o., Trutnov, Voletinská 252, Poříčí 
Farní sbor Československé církve evangelické v Trutnově, Úpická 163, Trutnov 
FBC Trutnov (DTJ) 
Fotogalerie Mates, Trutnov, viz Galerie Mates, Vladimír Urbanec - CK MATES, Svatojánské náměstí 47, Trutnov 
Fotoklub KDÚ Trutnov 
 
G 
Galerie Domu tisku, Pražská 59, Trutnov 
Galerie Dračí ulička, Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí, 325, Trutnov 
Galerie Draka, sklepní prostory ZUŠ, Školní 151, Trutnov   
Galerie Hippo, Bulharská 63, Trutnov 
Galerie Mates, Vladimír Urbanec - CK MATES, Svatojánské náměstí 47, Trutnov 
Galerie města Trutnova, Slovanské náměstí 38, Trutnov 
Galerie UFFO, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, náměstí Republiky 999, Trutnov 
Grund a. s., Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky 
Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov 
 
H 
HC Trutnov, hokejový klub, Na Lukách 460, Trutnov-Kryblice 
Hecht, specialista na zahradu, Jana Roháče z Dubé 535, Trutnov, Horní Předměstí  
 
CH 
Chorea Corcontica, smíšený pěvecký sbor Trutnov, Krakonošovo náměstí 73, Trutnov 
INEX SPEDITION, s.r.o., Žitná 541, 54103 Trutnov, Poříčí 
Informační centrum Trutnov, Krakonošovo náměstí 72, Trutnov 
Infrastav, s.r.o., Elektrárenská 537, Trutnov, Poříčí 
 
J 
Jakž Takž, trutnovská hudební skupina  
Junák - český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s., Horská73/5, Trutnov 
 
K 
KARA Trutnov, a.s., K Továrně 84, Trutnov-Bohuslavice 
Kasper CZ, s.r.o., Ječná 550, Trutnov3 
Kasper KOVO, s.r.o., Žitná 476, Trutnov 
Kasper Swix team, první dálkový běžecký tým v Trutnově 
Kasteláni, trutnovská hudební skupina  
kino Vesmír, nábřeží Václava Havla 20, Trutnov 
Klub bratří Čapků, z.s., Babí 125, Trutnov 
Klub českých turistů, odbor Bohuslavice nad Úpou, Tichá 527, Trutnov 4 
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Klub českých turistů, odbor Trutnov 
Klub Dráček při Městské knihovně Trutnov, Krakonošovo náměstí 128, Trutnov 
Klub důchodců Trutnov, Národní 199, Trutnov, Horní Předměstí 
Klub filatelistů Trutnov 05-76 
Klub Jóga Trutnov, z.s., Na Nivách 568, Trutnov - Střední Předměstí 
Klub Kabinet, Pavla Křížkovského 237/1, Trutnov 
Klub maminek Trutnov, M. Majerové 86/10 (budova CASD, u nemocnice), Trutnov 
Klub Povídálci při Městské knihovně v Trutnově, Krakonošovo náměstí 128, Trutnov 
Klub seniorů Trutnov 
Klub vojenské historie Trutnov  
Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka o.s., Úpická 146, Trutnov 
Klub zájmové činnosti „ELDORÁDO“ při ZŠ Trutnov, Mládežnická 536, Trutnov  
Klub zdraví Trutnov 
Klub železničních modelářů Trutnov, Rudolfa Frimla 816, Trutnov-Střední Předměstí 
Knihovna v Trutnově, viz Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 
Koalice Piráti a SZ pro KHK 
Koalice pro Královéhradecký kraj 
Koalice SPD SPO 
Komise pro integrované obce v Trutnově 
Komise pro občanské záležitosti města 
Komise pro vedení kroniky města Trutnova 
Komunistická strana Čech a Moravy, Šeříková 621, Trutnov, Horní Staré Město 
KXP s.r.o. Horská 35 Trutnov 
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, jednatelství Trutnov 
Krakonoš spol, s.r.o., Křižíkova 486, Trutnov 
Kristensson, spol. s.r.o. Náchodská 458, Trutnov 
Krkonošský veletrh 
Kroužek paličkování při KZČ Eldorádo Trutnov, ZŠ Trutnov 2, Mládežnická 536, Trutnov  
 
 
L 
Lesy a parky Trutnov, s.r.o., Úpická 469, Trutnov-Horní Předměstí 
 
 
M 
Mamma centrum Trutnov, Poliklinika Masarykův Dům II, Palackého 256, Trutnov 
Maják centrum pro pěstounské rodiny, zařízení provozované Oblastní charitou Trutnov 
Mateřské centrum KAROlínka, z.s., Školní 13, Trutnov 
Marta a Rasputin band, trutnovská kapela 
Mateřská škola a jesle Meluzínek, zřizovatel a provozovatel ABLE, mateřská škola a znalecká a realitní kancelář a.s., Náchodská 162, 
Trutnov, Poříčí 
Mateřská škola speciální, Trutnov, Na Struze 124 
Mateřská škola Stonožka, Benešova 222, Trutnov 3 
Mateřská škola Delfínek, Gorkého 289, Trutnov 
Mateřská škola Srdíčko, Horská 282, Trutnov 2 
Mateřská škola Sluníčko, Komenského 485, Trutnov 
Mateřská škola Sedmikráska, Kryblická 423, Trutnov 
Mateřská škola Korálek, Náchodská 359, Trutnov 
Mateřská škola Kytičky, Novodvorská 617, Trutnov 
Mateřská škola Duha, Tkalcovská 542, Trutnov 
Mateřská škola Čtyřlístek, Úpská 559, Trutnov 
Mateřská škola Pohoda, V Domcích 106, Trutnov 
Mateřská škola Kulíšek, Voletiny 128, Trutnov 3 
Mateřská škola Dráček, Žižkova 465, Trutnov 
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160, Trutnov 
Mateřský klub Želvička, Trutnov, ZŠ Mládežnická 536 (3. patro) 
mdexx Magnetronic Devices s.r.o., Náchodská 524, Trutnov 
MEBYS Správce nemovitostí Trutnov, Horská 5, Trutnov, Střední Předměstí viz MEBYS Trutnov s.r.o. Horská 5, Trutnov 
MEBYS Trutnov s.r.o. Horská 5, Trutnov 
Menora, občanské sdružení, Pražská 390, Trutnov, Horní Předměstí 
Městská dechová hudba  Krakonoška, Mánesova 370, Trutnov, Kryblice 
Městská knihovna Trutnov, viz Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově, Krakonošovo náměstí 128, Trutnov 
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově – Pobočka v Horní Staré Město, Horská 238, Trutnov 2 
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově – Pobočka Poříčí, Lipové náměstí 241, Trutnov 3 
Městská policie Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov 
Městský fotbalový klub Trutnov, Horská 681, Trutnov 4  
Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov, Vnitřní Město 
Modelová železnice Trutnov z. s.  
Most k životu o.p.s., Šikmá 300, Trutnov, Poříčí 
Multipoint, mezinárodní malířské sympozium 
Musica Antiqua Trutnov, komorní smyčcový soubor 
Musica Candida, smyčcový soubor ZUŠ v Trutnově  
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, školní 150, Trutnov 
Mykologický kroužek Trutnov  
Myslivecké sdružení Peklo, občanské sdružení, Trutnov, Horní Staré Město, Pampelišková 504 
 
N 
Náboženská obec Církve československé husitské v Trutnově, Úpická 146, Trutnov   
Nadraka, trutnovská fotoskupina 
Národní demokracie  
Nezávislí 
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O 
Občanská demokratická strana, Krakonošovo náměstí 129, Trutnov, Vnitřní Město 
Občanské sdružení Přátelé dobrého vína 
Občanské sdružení Regio Musici, Mánesova 256, Trutnov, Kryblice 
Občanské sdružení Stachelberg, viz Stachelberg, z.s. 
Stachelberg, z.s., Pampelišková 505, Horní Staré Město, Trutnov 
Obchodní akademie Trutnov, Malé náměstí 158, Trutnov Střední Předměstí 
Oblastní charita Trutnov, Dřevařská 332, Trutnov 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov, Horská 5, Trutnov, Střední Předměstí 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice, Trutnov  
Okresní hospodářská komora Trutnov, Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město, Trutnov 
Okresní soud v Trutnově, Nádražní 106/5, Trutnov 
Okresní svaz ledního hokeje Trutnov  
Olfin Car Ski team, Komenského 399, Trutnov 
Osnado, spol. s.r.o., Nádražní 501, Svoboda na d Úpou 
 
P 
Patrolla, hudební skupina 
Pěna, trutnovská hudební country skupina 
Podkrkonošský rybářský spolek v Trutnově 
POPAS CZ, s.r.o., Horská 5, Trutnov, Střední Předměstí 
Peregrin, kapela 
Plavecká škola Drak, Trutnov  
Plavecká škola TJ Lokomotiva Trutnov 
Pratr a.s. Náchodská 524, Trutnov 
Probační a mediační služba, Horská 5, Trutnov, Střední Předměstí 
 
 
R 
Rada města Trutnova  
ReBels team Trutnov, taneční oddíl 
Regionální knihovna Muzea Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Trutnov  
Rejnoci Spartak, z.s., oddíl plavání 
 
Ř 
Římskokatolická farnost arciděkanství Trutnov, Školní 155/20, Trutnov 
Římskokatolická farnost sv. Václava, Trutnov II - Horní Staré Město Horská 64  
 
S 
Sbor Církve adventistů sedmého dne, Marie Majerové 86/10, Trutnov 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb (RIAPS), Kontaktní centrum 
Procházkova 818, Trutnov  
Sdružení pro Trutnov 
Sbor dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město, Dlouhá 667, Trutnov Staré Město 
Sportovní klub Horní Staré Město, Trutnov, Horní Staré Město 681  
SHELTER RIAPS, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Procházkova 818, Trutnov 
Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika, Volanovská 516, Trutnov  
Softballový oddíl SK Horní Staré Město 
Spartak Trutnov, Žižkova 457, Trutnov  
Společnost česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše, z. s.  
Spolek podkrkonošských výtvarníků Trutnov 
Spolek Trutnov trails z.s., Krakonošovo náměstí 74, Trutnov (síť terénních MTB stezek pro horská kola v okolí Trutnova v lokalitě 
Čížkových kamenů a Jestřebích hor) 
Sportovní klub bojových umění, z.s., Gorkého 38, Trutnov  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Provozní obvod Trutnov, Říční 56, Trutnov 
SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov, Náchodská 359, Trutnov  
Stacionář RIAPS Trutnov, Procházkova 818, Trutnov   
STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI 
Star West Trutnov, taneční skupina 
Stavebně dopravní Trutnov, s.r.o., Trutnov, Zahradní 75, Trutnov, Horní Staré Město 
Státní okresní archiv Trutnov, Komenského 128, Trutnov 
Středisko volného času, Trutnov, Rudolfa Frimla 816, Trutnov 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Volanovská 243, Trutnov  
Střední průmyslová škola Trutnov, Horská 618, Trutnov 
Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303, Trutnov 
Svaz diabetiků České republiky, Územní organizace Trutnov, Maxima Gorkého 263, Trutnov, Kryblice 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Oblastní organizace Trutnov, p. s., Horská 5, Trutnov, Střední Předměstí 
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace  Trutnov, Horská 5, Trutnov, Střední Předměstí 
Svobodní a Soukromníci  
SW Assembly s.r.o., Tiskárenská542, Trutnov, Poříčí  
 
Š 
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov, Malé náměstí 158, Trutnov 
(budova Obchodní akademie) 
 
T 
Technické služby města Trutnova, Šikmá 371, Trutnov  
TJ Lokomotiva Trutnov, z.s., Na Nivách 568, Trutnov 
TER-MIX, horolezecký oddíl Trutnov  
Tendr, hudební skupina  
TOP 09, MO Trutnov  
Trutnov - město draka, Otto Štemberka, Železničářská 507, Trutnov  
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Trutnovský literární klub 
TRANSPORT Trutnov, s.r.o., V Aleji 131, Trutnov   
TUarch, spolek založený trutnovskými architekty 
Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o., Kolmá 467, Trutnov  
Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o., Komenského 821, Trutnov  
 
U 
UFFO - SCT (Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas), náměstí Republiky 999, Trutnov  
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Trutnov, Horská 5, Trutnov, Střední Předměstí 
Úsvit s Blokem proti islamizaci 
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, Vrbová 459, Trutnov-Poříčí 
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Trutnov, Pražská 59, Trutnov  
 
V 
VARIA, spol. s.r.o., Horská 84, Trutnov, Dolní Staré Město 
Veterinář, s.r.o. První veterinární klinika v Trutnově 
Vienna Insurance Group, pojišťovna Kooperativa 
Vlastivědný kroužek Krkonoš a Podkrkonoší, Školní 150, Trutnov, Vnitřní Město 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, Trutnov, Dolní Předměstí 
Vojensko-historický muzejní spolek v Trutnově 
Volba pro město Trutnov 
Volte Pr. Blok www.cibulka.net 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303, Trutnov  
 
Z 
Zahradnictví Mečíř 
Základní kynologická organizace Trutnov, Za náhonem, Trutnov  
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Trutnov 2 
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Maxima Gorkého 38 
Základní škola, Trutnov, Komenského, 399 
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 
Základní škola, Trutnov, Rudolfa Frimla 816 
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie Československé církve evangelické Vrchlabí, Speciální škola Trutnov, Školní 13, 
Trutnov 
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 
Základní umělecká Trutnov, Krakonošovo náměstí 73, Trutnov  
ZHOR folklórní soubor ZUŠ Trutnov 
ZPA Smart Energy a.s., Komenského 821, Trutnov, Střední Předměstí 
 
Ž 
Železniční depo Trutnov 
Žít v Trutnově SZ, LES a Piráti 
 
 
 
Výběr z nejběžnějších a nejčastěji použitých zkratek 

 
aj. - a jiné  
arch. - architekt 
AŠSK ČR - Asociace školních sportovních klubů České republiky 
BK -  Basketbalový klub  
CAS -  cisternová automobilová stříkačka  
CASD -  Církev adventistů sedmého dne 
ČCE - Českobratrská církev evangelická 
CČSH -  Církev československá husitská 
ČČK -  Český červený kříž 
ČD -  České dráhy  
CIRI  - Centrum investic, rozvoje a inovací  
ČNB -  Česká národní banka 
č. p. - číslo popisné 
ČR -  Česká republika 
ČRS - Český rybářský svaz 
ČSSD -  Česká strana sociálně demokratická 
ČZS - Český zahrádkářský svaz  
DA 8 -  dopravní automobil pro devět lidí a hasičskou techniku 
DED - Dny evropského dědictví 
DJ - diskjockey (česky diskžokej), ten, který vybírá a hraje hudbu 
DN -  Divadelní noviny 
DSSS - Dělnická strana sociální spravedlnosti 
DTF - Dance festival Trutnov  
DTJ - Dělnická tělovýchovná jednota  
DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
EPO - Elektrárny Poříčí 
EQUIP - speciální dresy pro silový trojboj 
EU -  Evropská unie  
FBC - Florbalový klub 
FÚ - finanční úřad 
FZ ŘKFT - Farní zpravodaj Římskokatolické farnosti arciděkanství Trutnov 
GB -  označení pro Velkou Británii, z angličtiny Great Britain  
GJ - gigajoule 
GPC - Global powerlifting committee 
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GTU - Gymnázium Trutnov  
HO ZUŠ - hudební obor základní umělecké školy 
IROP - Integrovaný regionální operační program  
JSDH - Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
HK - Hradec Králové  
HSM - Horní Staré Město 
HZS PS - Hasičský záchranný sbor požární sbor 
IFMS - International Federation Majorettes Sport 
ISF - Mezinárodní softballová federace  
kat. úz. - katastrální území 
KD - Krkonošský deník 
KDÚ - Každé Druhé Úterý, fotoklub v Trutnově  
kpt. - kapitán 
KRNAP - Krkonošský národní park  
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy 
KSMT - kulturně-společenský magazín Trutnovinky 
KZČ - Klub zájmové činnosti 
MDŽ - Mezinárodní den žen  
ME -  Mistrovství Evropy 
MěÚ - městský úřad 
MFD - deník Mladá fronta DNES 
MHD - Městská hromadná doprava 
mil. - milion 
MK -  Městská knihovna  
ml. - mladší 
MO STP - místní organizace Svazu tělesně postižených 
MP - Městská policie 
MPT - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
např. - například 
nprap. - nadpraporčík 
NERF - bojové hry od společnosti Hasbro 
OA  - Obchodní akademie 
OV ČSBS - Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu 
P - Právo 
PČR - Policie České republiky 
PL - Polsko 
PPP -  příležitostní poštovní přepážka 
prap. - praporčík 
PRF -  Pastorační rada farnosti 
PŠ - praktická škola 
PD - projektová dokumentace 
reg. č. - registrační číslo  
RIAPS - Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb 
RL -  Radniční listy 
RWE - německá energetická společnost sídlící v Essenu  
ŘSD - ředitelství silnic a dálnic 
SCT - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
SKBU - Sportovní klub bojových umění 
SK HSM - Sportovní klub Horní Staré Město 
SOkA - Státní okresní archiv Trutnov 
SOŠ - Střední odborná škola 
SOU - Střední odborné učiliště 
SPŠ - Střední průmyslová škola 
SPV - Spolek podkrkonošských výtvarníků 
s.r.o. - společnost ručením omezeným  
stol. - století  
st. p.  - stavební parcela 
STP - Svaz tělesně postižených 
SVČ - Středisko volného času 
TIC - Turistické informační centrum 
tj. - to je  
TJ - Tělovýchovná jednota 
T5P2 - Trutnovsko 5 plus 2 
Trutn. - Trutnovinky 
TS - Technické služby 
TZMMT - Tisková zpráva mluvčí města Trutnova 
tzv. - tak zvané 
U  -  UFFOSKOP 
UK - Univerzita Karlova 
ul. - ulice 
Ú OS ČČK - Úřad Oblastního spolku Českého červeného kříže  
ÚP - Úřad práce 
VaK -  Vodovody a kanalizace  
VOŠZ a SZŠ - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola  
ZPA -  Závody průmyslové automatizace 
ZP -  zdravotně postižení 
z. s.  - zapsaný spolek 
ZS  - Zimní stadion 
ZŠ  - Základní škola 
ZTMMT  - Zpráva tiskové mluvčí města Trutnova 
ZUŠ  - Základní umělecká škola 
ZZS  - Zdravotnická záchranná služba 
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PŘÍLOHY 
 
Seznam ke kronice přiložených ukázek pramenů, na jejichž základě vznikala 
 
 
Knihy 
 
Dopisy z koncentračního tábora Sachsenhausen: Oswalda Jillicha do Žacléře, Josefa Čapka do Prahy.  Uspořádání: Doc. Dr. Werner Baier. 
Překlad: Eva a František Heidenreichovi. Vydáno: Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Trutnov, 2016, vlastním nákladem. 
Tisk: Střední škola propagační tvorby a polygrafie, 549 32 Velké Poříčí, Náchodská 285. (vlastní Regionální knihovna Muzea Podkrkonoší 
v Trutnově)  
 
Katalogy  
 
Jazzinec, únor — duben 2016 
Královská věnná města, Kalendář akcí v roce 2016 
17. výtvarný salon královských věnných měst na téma Bitvy, souboje, zápasy (28. června — 31. července 2016) 
Martin Kabát Táborský, ... Prostě královna, Trutnov, kino Vesmír - foyer, 07.05.2016 - 07.07.2016 
Miloš Trýzna, jen tak pro radost, katalog k výstavě uspořádané k malířovým 85. narozeninám 
Trutnovský podzim 7.10.-25.10.2016 
Usmívání Pavla Matušky, katalog k autorově výstavě v Galerii Domu tisku Trutnov (5. října 2016 —5. ledna 2017) - chybí přiložit 
 
 
Korespondence  
 
Dopis Gerdy Frieberg kronikářce Mgr. Aleně Křivské ze dne 24. června 2016 
Dispozice pro zaslání náhrady v paušální výši /vrácení ceny služby k reklamaci zaslané Městským úřadem Trutnov, Slovanské náměstí 165, 
541 16 Trutnov 
Vyjádření České pošty, s.p. Tým mezinárodní reklamace a náhrady, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 
 
 
Noviny a časopisy 
 
DN divadelní noviny, Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky, 19, ročník 25.11.-15. listopadu 2016  
Farní zpravodaj Římskokatolické farnosti arciděkanství Trutnov. 18.09.2016 
Kasper Journal, číslo 12/prosinec 2016 
Krkonošský deník, čtvrtek 27. října/pátek 28. října 2016 — číslo 252 
Mladá fronta DNES, pátek 05.08.2016, pondělí 08.08.2016, vybrané stránky  s články Žádné vybíjení, jen nesmí “zakázané” zvíře utéct a 
Mývala nechte jen dožít   
Radniční listy, ročník 24, srpen, 29.8.2016 
Trutnovsko 5 plus 2, č. 31, ročník V, 02.09.2016 
Trutnovinky, kulturně-společenský magazín, leden 2016 
UFFOSKOP, listopad/prosinec 2016 
 
 
Vstupenky na akce 
 
Klub železničních modelářů Trutnov, Středisko volného času, Trutnov, čestná vstupenka na výstavu železničních modelů a kolejišť s 
mezinárodní účastí v prostorách tělocvičny ZŠ R. Frimla, Trutnov 
Středisko volného času, Trutnov, čestná vstupenka, výstava betlémů, 25.11. - 11.12.2016, Stará radnice, Krakonošovo náměstí, Trutnov 
Vstupenka na pásmo Pojar dětem, 30.11. 2016, Vesmír - DCI 
 
 
Výroční zprávy  
 
Oddíl PLAVÁNÍ- výroční zpráva, Jak se nám dařilo v loňském roce… 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243, Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016 
 
 
Plakáty  
 
Trutnov běží pro Rebeku a Hynka, letiště Trutnov - Volanov, 01.10.2016 
Den otevřených dveří a zápis do lesní školky Ostrov přírody, Trutnov Bojiště, 22.6.2016, 8-16hod 
Jiří Grus, Drak nikdy nespí, plakátek zvoucí na vernisáž výstavy ilustrací Jiřího Gruse k oceněné komiksové knize Drak nikdy nespí 
Martin Reindl, Napříč imaginací, 16.12.2016-22.01. 2017 
Římskokatolická farnost arciděkanství Trutnov, 20. ples lidí dobré vůle, 30. ledna 2016 
H- Kvintet a hosté, UFFO, neděle 25.12.  
Krakonoška hraje koledy, vystoupení městské dechové hudby, neděle 18.12., Krakonošovo náměstí  
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, leden 2016 v muzeu 
Noc kostelů, 10.06.16, kostel Narození Panny Marie v Trutnově 
Orlicko-krkonošský patchworkový klub pořádá 8. ročník výstavy Patchwork na radnici, 18.11.- 20.11.2016 
CinemaArt, Pojar dětem, 10.11. 2016, propagační tiskovina blíže představující jednotlivé animované filmy ze stejnojmenného 
animovaného pásma pro nejmenší děti 
 
 
Pozvánky na kulturní a společenské akce  
 
Galerie města Trutnova, Julius Mařák a jeho žáci, 23. června — 27. srpna 2016 
Galerie Dračí ulička, Gymnázium Trutnov, Vojtěch Jurik, Má to cenu dělat svět hezčí, 22.01 - 17.3.2016 
Koncertní síň Bohuslava Martinů Trutnov, Bruni, Pleyel, Mozart, 21.05.2016 
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Městský úřad Trutnov, pozvánka starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce na  slavnostní předání ocenění „Trutnovský drak 2016“ dne 
7. listopadu 2016 v obřadní síni Staré radnice Trutnov 
Miloš Trýzna, Obrazy a kresby - jen tak pro radost, 11. 03. - 17. 04.  2016 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a BK LOKO Trutnov, 70 let pod koši: Z historie basketbalu v Trutnově 1946-2016, 07. října do 27. 
listopadu 2016 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Předvánoční odpoledne v muzeu, čtvrtek 8. prosince 2016 
Galerie UFFO, Trutnov, Otto Placht, Panoramama, 01.06. - 04.07.2016 
Oblastní charita Trutnov, Benefiční koncert v kostele Narození Panny Marie v Trutnově dne 27.11.2016 
Olga a Miroslav Šafaříkovi, Svatba kamenná, pozvánka k oslavě 65 let společného života manželů Olgy a Miroslava Šafaříkových konané 
dne 24. března 2016 v malém sále Městského úřadu Trutnov 
Trutnovská večerní tančírna, propagační drobný letáček zvoucí k její návštěvě 
 
 
Propagační předměty  
 
Společná fotografie návštěvníků při vernisáži výstavy Usmívání Pavla Matušky v Galerii Domu tisku Trutnov, 5. října 2016 
Skauti a skautky vám přinášejí Betlémské světlo, záložka a kapesní kalendář skautské organizace v Trutnově 
Včelka Mája v kouzelné školce - záložka jako upomínkový předmět na Den otevřených dveří v Mateřské škole speciální, Na Struze 124, 
Trutnov přinášející telefonický kontakt na zmíněnou MŠ 
Tři loupežníci, sedm fotosek ke stejnojmennému pásmu kreslených a animovaných filmů pro nejmenší děti promítaném v kině Vesmír dne 
9. března 2016 
Loupežníci hrající karty, ilustrace Jiřího Trnky k proslulé knize Františka Hrubína Dvě veselé pohádky. Panorama 3-43796  679 302 382   
0117, rok neuveden. Reprodukci ilustrace na formátu velikosti A4 darovala pro budoucí generaci dětí kronikářka Alena Křivská.  
 
 
Statistiky 
 
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, statistika návštěvnosti za rok 2016 
Statistika návštěvnosti kina Vesmír za rok 2016  
 
 
Tiskové zprávy a informace z Městského úřadu Trutnov  
 
Kronika města bude mít po 58 letech nového autora, tisková zpráva TMMT  Mgr. Michaely Dědkové 
Volby do zastupitelstev krajů konané 07.10.-08.10.2016, tabulka výsledků převzatá z webových stránek města Trutnova  
 
 
Jiné další prameny 
 
Zdravice starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce u příležitosti zasedání Kladské komise historiků ze dne 11. dubna 2016 
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