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Čísla bohužel nelžou: Trutnov navzdory
pěkným kruhovým objezdům NENÍ až
tak skvělé místo pro život.
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Město otevřené občanům: Nahlédnutí
pod pokličku našeho konceptu
OTEVŘENÉ RADNICE.

Trutnov je pěkné město s krásnou přírodou. Souhlasím a věřím, že velké
většině z nás se tu žije vcelku dobře. Jako rodilý Trutnovák a velký patriot
chválím naše město všude, kde to jde. Jenže po čtyřech letech aktivní práce
v zastupitelstvu se k člověku dostanou čísla, data a statistiky, které ukazují,
že to tak ideální zase není. V mnoha jiných srovnatelných městech to funguje
lépe a lidem se tam také lépe žije. To bohužel dokazuje i setrvalý pokles počtu
obyvatel Trutnova, kdy víc lidí za lepším odchází než naopak.
Je potřeba se podívat na situaci Trutnova realisticky bez růžových brýlí. Něco
tu funguje dobře, něco však moc ne.
Proto vám zde předkládáme čísla a informace, které ukazují, kde máme
silné stránky a kde naopak zaostáváme a potřebujeme přidat. Nebude to vždy
pozitivní čtení, ale přinášíme zároveň řešení, jak to zlepšit. Můžeme z Trutnova
udělat výstavní město kraje, kde se nám bude žít ne dobře, ale výborně. Proto
chceme přinést do vedení města nový pohled na věc, více energie a chytrých
řešení. Naším cílem je, abychom potenciál našeho města využívali naplno.
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Poznejte blíže naše kandidáty, kteří
„tomu chtějí dát šťávu“.

Děti jsou naše budoucnost. Kvalita
vzdělání určí, jaká bude. Máme plán!

Rozhovor s Martinem Jiránkem o tom,
co teď Trutnov potřebuje nejvíce.

V rozhovoru na konci novin vysvětluji, proč dáváme současnému vedení
města známku za tři. V posledních
měsících jsme totiž vyhledali a zpracovali více než šedesát různých statistik
a srovnání patnácti největších měst
našeho kraje v mnoha oblastech. Ani
v jedné není Trutnov nejlepší. Ve většině případů je podprůměrný, někde
dopadl dokonce nejhůře.

celkem osm bodů programu, ze kterých nám vyšly čtyři hlavní oblasti,
na kterých je třeba zapracovat, aby
se Trutnov v následujících dvanácti
letech stal atraktivnějším městem. Pokles počtu obyvatel totiž také znamená
méně peněz v městském rozpočtu,
méně obchodů a služeb i méně kulturních a sportovních aktivit

nájemním bydlením nad nabídkou.
S urbanismem souvisí i zřízení pozice
městského architekta, který dohlédne
na rozvoj města a investiční akce.

I když to tak mnoho Trutnováků nemusí vidět, jednoznačným důkazem
toho, že situace v Trutnově není ideální, je neustálý pokles počtu obyvatel.
Lidé se jednoduše stěhují za lepším.
Lepší prací, životem, možnostmi pro
děti či z jiných důvodů, ale vždy za lepším. Za posledních 20 let klesl počet
obyvatel Trutnova o dva tisíce. To je
pro nás jasný signál. Chceme zlepšit
život v Trutnově tak, aby se tento pokles zastavil a lidé neodcházeli. Aby
naopak to lepší hledali a měli tady.

Čtyři priority, kterými to
chceme změnit
Pečlivě jsme zpracovali silné a slabé
stránky Trutnova, příležitosti rozvoje
a nevyužitý potenciál. Připravili jsme

První dva body se týkají základních životních priorit - práce a bydlení. Jenže
práce neznamená jen mít možnost najít si zaměstnání na výrobní lince elektrotechnické firmy. Budeme výrazně
rozvíjet oblast místního podnikání
a cestovního ruchu, aby se dařilo
rozjíždět a rozvíjet firmy hlavně
našim místním podnikatelům. Ti
následně vytvoří nová a především
různorodá pracovní místa. Město tak
bude bohatnout, protože víc peněz
zůstane v regionu.
V oblasti bydlení chceme připravit
projekty pro výstavbu dostupných
bytů, speciálně pro mladé a začínající rodiny. Třicet procent rodin
totiž nikdy na vlastní bydlení nedosáhne a v současnosti všechny realitní
kanceláře hlásí přebytek poptávky po

Piráti a nezávislí Trutnov jsou výsledkem snahy dát dohromady spolek
činorodých aktivních občanů s chutí
zlepšovat Trutnov. Vzniklo tak volné
sdružení více než padesáti lidí z našeho města, kteří chtějí vnést kreativitu
a nové přístupy i do jeho vedení.
Od začátku naší širší spolupráce
v únoru 2018 tvoříme naši moderní
vizi Trutnova i konkrétní plány, jak
ji naplňovat. Vzájemně se při tom
inspirujeme a své nápady si připomínkujeme. Jednotlivé body programu vznikaly v oborových pracovních
skupinách. do kterých jsme se rozdělili
na základě našich zkušeností a zájmů.
V červnu jsme také začali s pořá-

Třetí priorita je podle nás dlouhodobě
nejdůležitější pro budoucnost Trutnova. Potřebujeme vzdělané, do života
dobře připravené děti. Proto chceme,
aby se Trutnov stal městem s nejkvalitnějšími mateřskými, základními
i středními školami v kraji a rodiče
s dětmi si mohli vybrat různé způsoby výuky, která jim budou nejvíce
vyhovovat.
Poslední oblast, která to vše zastřešuje,
je otevřená a digitalizovaná radnice.
Uděláme z Trutnova nejotevřenější
a nejdigitalizovanější město v kraji. Víc
hlav víc ví a lidé chtějí sdílet nápady
a být vyslyšeni. Proto budou zásadní
změnou fungování radnice časté veřejné debaty na všechna možná témata správy města a to i v jednotlivých
částech města a přidružených obcích.
Budeme se s vámi bavit.
Ing. Martin Jiránek

dáním veřejných besed, na které si
zveme další nestranné odborníky
z vybraného oboru. I nadále chceme
rozvíjet spolupráci kompetentních
a tvůrčích lidí, aktivních ve své práci
i mimo ni. Součástí toho je i konzultace s veřejností. Sdružování oborových
nadšenců a projednávání důležitých
věcí s občany je ostatně jedním ze
základů našeho konceptu "otevřené
radnice."
Důležitou součástí našich řešení je
rozvíjení fungující občanské společnosti. Sdílíme společnou myšlenku:
„Není nám to jedno.“ O tom se můžete
přesvědčit i na www.piratitrutnov.cz.
Bc. Kateřina Hůlková
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okud bychom dnes v noci odstranili z celého města dopravní
značky, pravděpodobně by nedošlo
k žádnému fatálnímu kolapsu. Auta
by dál jezdila, přibylo by však mnohem více stresu, ohlušujícího troubení
a větších či menších šrámů na náraznících. Pravidla silničního provozu
považujeme za něco naprosto normálního a užitečného. Stejné je to v řadě
měst s pravidly městského rozvoje,
urbanistickým plánem nebo pravidly
pro umisťování reklamy. Bohužel ne
v Trutnově. Ten tak trpí řadou neduhů
od ohlušujícího balastu reklamních
poutačů bez ladu a skladu rozházených po městě až po zásadní šrámy,
které městu uštědřily necitlivé stavební
projekty a investiční záměry.
Historické jádro Trutnova je charakteristické svým promyšleným
rozvržením a urbanistickým plánem,
který připravili zakladatelé města ve
13 století. Jak se město postupně rozrůstalo, přestalo původní rozvržení
dostačovat, přesto ale pořád platilo, že
stavby se promýšlely a prosazoval se
jednotný přístup a dlouhodobý plán,

který můžeme obdivovat na příkladu
unikátního podloubí nejen kolem celého náměstí, ale i v hlavních ulicích
kolem něj.
Dnes žádný dlouhodobý plán rozvoje neexistuje. Můžete to poznat třeba
z toho, že zatímco se v jedné části
města průmyslové stavby bourají, na
protějším kopci se nové průmyslové
objekty staví a orná půda je zalévána
množstvím betonu a asfaltu.
Cílem urbanistického plánování
není omezovat firmy v podnikání
nebo bránit lidem toužícím po vlastním bydlení ve výstavbě. Cílem urbanismu je hledat a najít rovnováhu
mezi všemi oprávněnými zájmy krajiny, města, lidí a firem v něm. Výstupem pak bude promyšlený plán
s dlouhodobým horizontem, který
popíše hlavní dlouhodobé zájmy
a cíle města. Takový plán musí samozřejmě projít kvalitně vedeným veřejným projednáním, aby měli všichni
možnost se k němu vyjádřit. Hlavním
zpracovatelem, odborným garantem
a arbitrem, který bude dbát na dodr-

Prostory v okolí UFFO-SCT a budovy Okresního soudu z méně fotogenického úhlu
Foto Kateřina Hůlková
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žování, by měl být městský architekt.
Člověk, v této pozici bude také tím,
kdo bude investorům poskytovat poradenství a konzultace už od samého
počátku, tak aby se minimalizovaly
případné střety ve stavebním řízení.
Díky tomu se může celý proces zrychlit, zefektivnit a projasnit.
Dalším z úkolů městského architekta by mělo být vytvoření pravidel
pro venkovní reklamu a prezentaci.
Město investovalo v uplynulých letech miliony korun do úprav a oprav
náměstí, aby podtrhlo historický ráz
centra. Přesto dovolí, aby unikátní
a promyšlené historické detaily zanikly ve smogu přepestrých reklamních
poutačů, zářících neonů a nejrůznějších stojanů, které nejenže kazí dojem
pozorovatele, ale na řadě míst doslova
překáží v chůzi.
Pro budoucnost města je důležité, aby bylo živoucím organismem.
Toho je možné dosáhnout zejména
udržením života v centru. Město
a jeho městský architekt by měli prosazovat a podporovat výstavbu víceúčelových budov v prolukách v centru
a v již zastavěných částech. Jedním
z klíčových účelů by mělo být právě
bydlení. Město se může podílet na
výstavbě například formou podpor
a úlev výměnou za získání bytů, které
může nabízet za zvýhodněných podmínek jako dostupné bydlení pro
krátkodobější i dlouhodobé užívání.
Tyto byty by měly různé dispozice
a vyhovovaly tak konkrétním potřebám. Toho by mohli využívat mladí
lidé zakládající rodinu i senioři, kteří
se chtějí přestěhovat z většího bytu.
V neposlední řadě by mohla být část
bytů vyčleněna pro ty, kteří se ocitli
v nepříznivé životní situaci a potřebují
dočasně pomoc a podporu při stavění se na vlastní nohy. Podmínky pro
získání a využívání bytů z programu
dostupného bydlení, musí být jasné,
srozumitelné a veřejné.
Mgr Tomáš Eichler

Kateřina Hůlková kandiduje za Piráty a nezávislé z druhého místa. Po absolvování střední i vysoké školy v Praze se
rozhodla vrátit žít zpět do Trutnova. Proč se chce podílet na
chodu města přímo z radnice?
Na úvod přímá otázka: proč kandiduješ?
Patřím ke generaci, která vyrostla v polistopadové době, ale ještě nedostala příliš velkou možnost tuto novou společnost formovat. Změna nastala formálně, ale fakticky
spoustu věcí dodnes ovlivňují ti samí
lidé jako před "Sametem". Pro naši společnost to má dva zásadní negativní
důsledky. Za prvé, lidé u moci si myslí, že se nemusí nikomu zodpovídat
a hranice přijatelného se neustále posouvají.
Za druhé, ostatní lidé následkem toho nemají
v politiku důvěru. Tohle bych chtěla pomoci
změnit, protože nechci, aby naše generace
při zpětném ohlédnutí dostala přídomek
"ztracená".
Dá se něco takového ale pozitivně ovlivnit zrovna na komunální úrovni?
Já myslím, že mnohem lépe, než kdekoliv
jinde. Nebo "výše." Jako lokální politik
své voliče denně potkáváš na ulici a musíš se jim dívat do očí. Pokud ti to není
jedno, nechceš před nimi utíkat na druhý
chodník. To znamená dělat svou práci jak
nejlépe to jen jde. Radnice není pevnost.
A ani by být neměla.
To je ta "otevřená radnice"?
Samozřejmě. Pokud odkryješ karty, dáváš
tím lidem možnost tě lépe kontrolovat a tím

pádem jsi i nucena odvádět dobrou práci.
Pokud se veřejný činitel otevře dialogu
s občany, sám se tím zbavuje "neomezené
moci" a zůstává mu pouze zodpovědnost.
To je má idealizovaná představa toho, jak
by to mělo fungovat, protože volený zástupce není šéf, tudíž nemůže jemu svěřené
veřejné věci řídit jako firmu, jelikož se nejedná o jeho majetek a občané nejsou jeho
podřízení. Takové chování by jednoduše
nemělo procházet. Dokud si to neuvědomíme, nikdy se ta důvěra nevybuduje.
Jsi výtvarnice v práci i ve volném čase.
Jak moc je podle tebe umění důležité pro
místní komunitu?
Umění, kultura v širším slova smyslu
i sport, to všechno komunitu přímo utváří.
Už od prvních jeskynních maleb. Nemusí
to být dokonalé, ale musí se tě to týkat. To
podle mě momentálně Trutnovu trochu
schází. Máme nové divadlo, ale žádné herce. "Oficiální" trutnovská kultura je velmi
kvalitní import. Baví mě to, osobně si nestěžuji, ale nemalou část lidí to neoslovuje
a nemají svou vlastní alternativu. Hádáme
se i kvůli sochám na ulici a tu komunitu to
štěpí. To bychom jako PaN rádi napravili.
Alena Valentová

Naše mladá kandidátka Karin Miháliková vedle studia na gymnáziu stíhá organizovat Trutnovský Majáles, animovat programy pro děti a vést na táboře oddíl desetiletých kluků. V Trutnově

Z

e srovnávacím výzkumu Město
pro byznys, který každoročně
probíhá mezi patnácti největšími
městy našeho kraje, skončil Trutnov
za posledních deset let v průměru na
desátém místě. Například v minulém roce jsme skončili na třináctém
místě a v ani jednom ze dvacetí tří
kritérií jsme nebyli nejlepší. To pro
Trutnov není dobrá vizitka.
Navíc podnikání v poslední době
zažívá mezi lidmi pod čtyřicet let

se narodila a žije tu celý život. Jak vnímá svoji budoucnost a budoucnost svých vrstevníků?
celkem razantní útlum. Podle výsledků Českého statistického úřadu
se jen za posledních sedm let snížil
v celé republice počet podnikatelů
v této věkové kategorii o více než
šedesát pět tisíc. Celkem je podnikatelů všech generací 890 tisíc, takže
takto velký pokles u té mladší části
je alarmující.
Zároveň je to však velká příležitost,
jak z Trutnova udělat v budoucnosti
za deset, patnáct let úspěšnější a bo-

hatší město. Pokud na tom pořádně
zapracujeme. Podnikatelé jsou základním kamenem ekonomiky měst.
Přinášejí do města peníze, které zde
cirkulují a město bohatne. A když
si u nás aktivním přístupem vychováme novou generaci podnikatelů,
silnější než v ostatních městech,
budeme mít jasnou konkurenční
výhodu.
Proto máme v programu jako jednu
z priorit podporu malého podnikání

a místních podnikatelů. Základem
je kvalitní informovanost a komunikace. Chceme s podnikateli začít pořádně mluvit o tom, jak jim
město může pomoci. Taková diskuze
s malými podnikateli v Trutnově
nyní neprobíhá. Velmi dobře mohou
pomoci také pracovní podnikatelské
skupiny, kde podnikatelé diskutují
o svých zkušenostech či třeba vymýšlí společné projekty. S podnikatelskou osvětou chceme začít už
u studentů, protože příklady z jiných

měst a hlavně zahraničí ukazují, že
nadšení do podnikání se dá rozvíjet
již na základních školách. Místní
podnikatele budeme podporovat
i oživením centra a rozvojem cestovního ruchu, který do města může
přinést právě pro malé podnikatele
stovky milionů korun.
Ing. Martin Jiránek

Co plánuješ po gymnáziu?
Rády bych vyjela do zahraničí, pravděpodobně do Anglie. Chci se naučila
jazyk a vyzkoušet si samostatný život.
No a pak na vysokou školu. Nejraději
bych studovala angličtinu a matematiku, která mě hodně baví, takže školu
budu volit podle toho. Potom se uvidí;
ráda bych ale žila v Trutnově. Ovšem netuším, jestli tu seženu práci v oboru a nějaké
rozumné bydlení, což bude asi problém.

Bavíte se o tom se spolužáky, mají to
podobně?
Spíš ne, hodně z nich chce jít studovat
do Prahy nebo do Brna a pak většinou počítají s tím, že se usadí tam,
ať už kvůli práci, nebo si tam někoho
najdou. Takže o Trutnovu vlastně ani
moc nepřemýšlejí. Nemají tu nic, co by
je tu drželo a maximálně počítají s tím, že
sem budou jezdit navštěvovat rodiče.
Mgr. Tomáš Eichler
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Martina Vágner-Dostálová je jedním ze stěžejních tvůrců našeho okolností ocitají v nouzi čím dál čas- znepříjemňují den ostatním spolu- Jak si představuješ ideální spolupráci

V

červnu tohoto roku jsme uspořádali veřejnou besedu na téma
„Kam míří vzdělávání v Trutnov,“
během které dostali návštěvníci
z řad kantorů a rodičů prostor vyjádřit se, co jim v Trutnově chybí
nebo by chtěli zlepšit. Mezi nejvíce
zmiňované a následně také prioritně ohodnocené připomínky patřila
supervize pro učitele a jejich ředitele
a externí podpora ze strany města
při zkvalitňování výuky.

Jinými slovy, učitelé mají aktivní zájem o další sebevzdělávání a podílení
se na zlepšování úrovně vzdělávání
v Trutnově. Úspěch programu Začít spolu na ZŠ kpt. Jaroše ukazuje, že zájem o nové přístupy sílí i ze
strany rodičů. Modernizace výuky
a začleňování nových výukových
metod je i proto nedílnou součástí
naší dlouhodobé vize pro Trutnov
2018 – 2030. Toho ovšem nepůjde
dosáhnout bez vnější supervize

a spolupráce mezi školami, aby
nedocházelo k rozdílům v kvalitě výuky na jednotlivých školách
a v přístupu k žákům i rodičům.
Chceme, aby rodiče nemuseli řešit dilema, zda své dítě poslat do spádové
školy či stát frontu na nějakou lepší.
V roce 2014 si správní obvod ORP
Trutnov nechal zpracovat strategii
rozvoje v několika oblastech včetně základního školství. Jedním
z hlavních zjištěných problémů jsou
nenaplněné kapacity škol. S tím totiž souvisí problémy s financováním
a kvalitou výuky. Jako cesta k řešení bylo navrženo právě rozšíření
spolupráce mezi školami. Důvod
je pochopitelný, jelikož naplněnost
jednotlivých škol se často dost výrazně liší nejen v porovnání Trutnova
s menšími okolními obcemi, ale i
přímo v Trutnově. Navíc to zde nesouvisí ani tak s počtem obyvatel ve
spádové oblasti, jako spíše s kvalitou
výuky, úrovní komunikace a v neposlední řadě s vybaveností.
Pro ilustraci může sloužit ZŠ
Mládežnická, která měla ve školním roce 2012/2013 kapacity za-

plněné pouze ze čtyřiceti procent.
Tato základní škola na největším
sídlišti ve městě může pojmout
až 1 200 dětí, ale v tomto roce ji
navštěvovalo necelých pět set. Ve
srovnání s tím na ZŠ Komenského
v tom samém roce nastoupilo celkem 627 žáků, což je téměř devadesátiprocentní naplněnost. I letos se
k zápisu na ZŠ Komenského dostavilo tolik prvňáčků mimo spádovou
oblast, že škola předem upozornila
rodiče na možnost odmítnutí.
Důvody pro výběr školy mimo
spádovou oblast jsou celkem jasné. Každý rodič chce pro své dítě
jen to nejlepší. Pokud ale dochází
k takto výrazným rozdílům, mělo by
město urgovat zkvalitnění výuky na
těch méně atraktivních školách, aby
nedocházelo k znevýhodnění žáků.
Ostatně, v roce 2015 město také zahrnulo zvyšování kvality vzdělávání
na ZŠ do svého strategického plánu.
Od té doby se ale nic moc neděje
a s výše zmíněnou navrženou strategií se nepracuje.
Jako odůvodnění se nám dostalo
informace, že zatímco na vypraco-

vání analýzy a strategie stát peníze
vyčlenil, na samotnou realizaci této
strategie už ne. Město tedy v řešení
zpracovaných podnětů nepokračuje. Iniciativu mezitím převzal další
dotační projekt MAP Trutnovsko
a ke společným schůzkám v rámci
ORP skutečně dochází. Zájem trutnovských zástupců z řad ředitelů
místních ZŠ je ovšem dlouhodobě
malý. Účastní se pouze někteří z nich
a to navíc sporadicky.
Nutno dodat, že větší vzájemnou
spolupráci a komunikaci by uvítali také učitelé Základní umělecké
školy. Zde chybí koordinace mezi
koncem běžné výuky ve školách
a začátky zájmových lekcí. To ve
finále nejvíce komplikuje život samotným dětem a jejich rodičům,
kteří musí řešit časové prostoje nebo
naopak to, že jejich dítě nestíhá začátek.
Shrnuto a podtrženo, i v případě
trutnovského školství platí, že ke
zvyšování jeho úrovně je mimo jiné
zapotřebí začít se mezi sebou bavit.

programového bodu Sociální věci a občasnká pomoc. Pracuje těji a já jsem přesvědčená o tom, že je občanům. Problém je samozřejmě města s organizacemi, které poskyten správný čas pro rozšíření nabídky

mnohem komplikovanější a spous-

tují sociální služby?

pomoci, kterou můžeme poskytnout
a poté realizovat.

požádat o pomoc?
Nejen s lidmi, kteří se stydí požádat
o pomoc, ale také s těmi, kteří již o pomoc žádali a bohužel se jim jí nedostalo a dál už to nezkoušejí. Také s těmi,
kteří si myslí, že pomoc nepotřebují
a tak jak jsou, je jim dobře. Bezpečně
ale vím, že pojem „pomoc“ je široký
a každý z nás si pod ním představuje něco jiného. Všichni se průběžně ocitáme
v situacích, kdy potřebujeme pomoc. Je jen
na nás samých, jak
a jestli si o ní řekneme
a zda jí přijmeme. Je
potřeba zdůraznit, že
umět si říci o pomoc
v této oblasti neznamená ostudu, ale odvahu
a snahu o zlepšení kvality
našich životů.

hala otevřená a věcná komunikace,
také za větší podpory města, resp.
častější společné setkávání představitelů města a zástupců jednotlivých organizací. Cílové skupiny
v sociálních službách se mohou prolínat našimi životy jako červená nit…
chvíli jsme tam a chvíli zase jinde.

jako PR manažerka Oblastní charity Trutnov. Je také vedoucí pomoci v našem městě. Stačí otevřít ta z toho je skryta pod povrchem. Dovedu si představit, že by služby
Centra dobrovolníků, organizátorkou Trutnovského dne pro oči, vybrat si z nepřeberného množství Setkáváš se s lidmi, kteří se stydí mohly lépe fungovat, kdyby probírodinu, zařizuje potravinovou a humanitární pomoc a v neposlední řadě čistí řeku Úpu v rámci projektu dobrovolnické

úklidové akce. Jedním z jejích cílů je vytvořit v Trutnově takové Pod pojmem „člověk bez domova“

si spousta lidí představí pár jedinců,
centru

podmínky v oblasti sociální pomoci, které lidem v dlouhodobé kteří v
i momentální nouzi pomohou postavit se opět úspěšně na
vlastní nohy.
Ve své práci se věnuješ pomoci druhým. Svoji kandidaturu do zastupitelstva odůvodňuješ tím, že ti není
jedno, jak se lidem v Trutnově žije.
Znamená to tedy, že ti současný
přístup města k sociálním otázkám
nepřijde dostatečný?
Nazvat to nedostatečným přístupem by nebylo úplně přesné, spíše se
domnívám, že je stále co zlepšovat
a na čem pracovat. Tak, jako tomu bylo
v případě tvorby komunitního plánu
sociálních služeb města Trutnova, ze
kterého vyplynulo, kolik možností
k rozvoji v této oblasti v našem městě
máme. Těším se na změny, které nás

snad čekají a ve které doufají
všichni naši lidé v pomáhajících profesích.
S jakými problémy se
setkáváš nejčastěji?
Nejčastěji se setkávám
s potřebnými, kterým
se dá pomoci omezeně, čili jednorázově,
nikoliv však dostatečně
a dlouhodobě. Povětšinou je totiž není kam odkázat pro další pomoc. Ve městě
některé služby fungují, jiné méně
a další chybí úplně. Lidé se ale vlivem

MARTINA VÁGNER-DOSTÁLOVÁ

Trutnov je město s obrovským množstvím heren. Jaký sociální dopad to
má v porovnání s městy, kde hazard
regulují?
Tuto problematiku vnímám jednoznačně negativně. Dokud mají lidé
kam za hazardem ve městě jít, pak
jsou trvale vystaveni rizikům, která se
společně stále pokoušíme eliminovat.
Hazardní hra může být závislostí, jako
každá jiná a je třeba tak na ní nahlížet.
Pokud se bavíme o „pomoci“, pak by
regulace počtu heren v Trutnově mohla být jedna z možných cest.
Bc. Kateřina Hůlková

Kandidátka č. 4 za Piráty a nezávislé Trutnov

Bc. Kateřina Hůlková

ze života v trutnově

Č

tyři roky mého působení v městské Komisi pro cestovní ruch
mi ukázaly, že cestovní ruch je až
na konci zájmu současného vedení
města. To mi jistě potvrdí většina
jejích členů. Přitom pro Trutnov je
cestovní ruch v porovnání s mnoha jinými okresními městy skvělá
příležitost. I proto jsem minulý rok
inicioval vznik neformální pracovní skupiny lidí z oblasti cestovního
ruchu, která již má za sebou pět pracovních setkání a zajímavé výstupy

Našeho kandidáta a freelance grafika Honzu Kopřivu máte celkem často možnost potkat na prkně
před UFFEM. V červnu se významně podílel na organizaci prvního ročníku GO sk8 Day Tu #1,
spolupracuje se Spartak Trutnov na budování nového skateparku a nově také získal osvědčení
pro práci Trenéra skateboardingu III. třídy. Aby toho nebylo málo, je také spoluorganizátorem
závodů Vlčka Trails.
V Trutnově jsi známý jako velký
propagátor skateboardingu. Čeho
všeho už se vám v místní komunitě
podařilo dosáhnout?
V našem sportovním spolku, který
sdružuje Skateboardery, BMX a Freestyle scooter jezdce je nyní okolo šedesáti členů. A věřím, že s příchodem
skateparku nás bude ještě více! Dá se
říci, že ježdění zažívá v této době renesanci. “Staré páky” oprašují desky
a znovu se do toho opírají. Mladí rodiče ukazují tento sport svým dětem
a ti kteří vydrželi a jezdili stále se dočkali vlastního skateparku.
Nový kvalitní skatepark je snem místních riderů už více než deset let. Mezitím postupně docházelo ke zrušení
celkem tří jakž takž vybavených parků a za kvalitní jízdou beztak místní
jezdili do větších měst. Kdy se to konečně začalo hýbat kupředu?
Když jsem před dvěma lety náš “kroužek” založili, snažili jsme se především

veřejnosti ukázat skateboarding, dostat
ho do povědomí. Jak nás bylo víc a víc,
myšlenka skateparku se zhmotnila,
k tomu se přidal i asfaltový pumptrack.
Najednou jsem viděl, že v tom nejsem
sám a že člověk nemusí jenom zoufat,
ale je třeba aby byl aktivní a měl jasný
cíl. S tím vším nám pomohl Spartak

Jan Kopřiva během GO sk8 Day Tu #1
Foto Matyas Paster

Trutnov, který naše aktivity podporuje
a bez kterého by se nám to nepodařilo.
Radek Horák představil projekt skateparku na radnici a zastupitelstvo ho
podpořilo.

Nejdřív několik čísel. Cestovní
ruch se v České republice podílí na
hrubém domácím produktu (HDP)
2,8 procenty. Ve světě je průměr 10
procent, takže prostor pro růst je
u nás ohromný. Počet zahraničních
turistů roste, v minulém roce jich
bylo přes dvanáct milionů. Podle
CzechTourismu utratí průměrný
zahraniční turista 800-1700 korun
denně. Když se připočte ubytování,
je to okolo 2500 korun denně. Jen
Krkonoše v minulém roce navštívilo
českých i zahraničních turistů okolo
6 milionů.

Pracuješ teď na něčem dalším?
Nerad bych, aby to vše skončilo výstavbou parku. Chceme, aby toto
místo žilo závody, sportovními akcemi, campy pro děti. Chceme propojit
lokality jako je skatepark, bikepark
Vlčka, Vlčka Trails, areál Bojiště třeba
do jednoho velkého sportovně-hudebního festivalu, který by navrátil
Trutnovu slávu z dob BIKE HALLU.
Potenciál a nápady máme - Trutnov
by byl ideálním adeptem na takovýto
unikát mezi festivaly. Celé město by
ožilo nejen sportovci, nebojím se říct
z celého světa. Rádi bychom uspořádali první ročník už příští rok.
Bc. Kateřina Hůlková

Příprava a průběh stavby skateparku Junkyard, jaro+léto 2018
Foto Jan Kopřiva

Turismus roste a Trutnov už mohl
být na této rostoucí vlně, protože
má pro turismus skvělou startovací
pozici. Jsme v dojezdové vzdálenosti
autem i na kole mezi Krkonošemi,
Adršpachem a Kuksem s dvorskou

ZOO. Navíc máme pěkné centrum
a krásné okolí města a pro turisty na
rozdíl od horských vesnic obchody,
služby a zázemí většího města.
Jenže se u nás v Trutnově o cestovní ruch vlastně nikdo nestará.
V současném strategickém plánu
města je sice cestovní ruch jedna
ze čtyř hlavních priorit, ale reálně
to tak není. Na cestovní ruch má u
nás dohlížet Odbor rozvoje města. V
něm však není jediný člověk, který
by měl tuto činnost prioritně na starosti. Odboru mají pomáhat UFFO,
pro které je však samozřejmě prioritou kultura, Informační centrum
na náměstí, které na větší aktivity
nemá lidi, a potenciál, který v sobě

skrývá Svazek obcí Východní Krkonoše a jeho lidé, je paralyzovaný
nerozhodností a nejasnou představou vedení Trutnova. Pro dokreslení
situace je příznačné srovnání s městy
Vrchlabím a Dvorem Králové, které
ubytují ročně víc turistů než my, a to
si říkáme brána Krkonoš.
V Trutnově nám jednoznačně chybí koncepce a personální zajištění.
Jen v UFFU pro představu pracuje
sedmnáct lidí. V Informačním centru jsou tři, z toho dva u přepážky
pro turisty. Přitom turismus ve vší
úctě k UFFU může do města přinést
násobně víc peněz, řádově stovky
milionů. Základem je podle nás, aby
město mělo projektového specialistu

na cestovní ruch a kolem něho menší
tým lidí, který se může poskládat
z lidí v této oblasti již pracujících.
Druhá zásadní věc je, že v současnosti město nemá žádnou vizi
a koncepci cestovního ruchu, která
by se postupně realizovala. Je potřeba
vytvořit profesionální strategický dokument, podle kterého se budou provádět postupné investice a společné
projekty města, okolních obcí, provozovatelů atraktivit a ubytovatelů.
V celé koncepci je navíc třeba počítat
s dostavbou dálnice a s tím souvisejícím nárůstem počtu projíždějících
turistů. Je třeba mít koncepci, jak
v zimě přitáhnout lidi z Krkonoš,
i jak si ubytovat vlastní. Letní koncepce se naopak může opřít o skvělé
podmínky pro cykloturismus, který
láká čím dál víc lidí. Třetí část koncepce by měla obsahovat řešení, jak
z pohledu přilákání turistů pracovat
s akcemi typu Cirkuff, vánoční trhy,
festivaly, jarmarky a jak je zároveň
vylepšit pro nás Trutnováky.
Jednou z dlouhodobých bolestí
jsou právě ty vánoční trhy, které však
s oblíbenými trhy, které známe z cest
po Rakousku nebo Bavorsku, nemají
nic moc společného. Místo navození
vánoční atmosféry a místa setkávání
se s přáteli nad voňavým svařeným
vínem a něčím chutným k snědku,

trhy fungují jako o trochu lepší
tržnice kdesi v česko-rakouském
příhraničí. Pokud by do perfektní
vánoční výzdoby, stánků a celkové
organizace trhů město vložilo své
peníze, tak by se z Trutnova postupně dalo vybudovat místo svými
trhy proslulé. Budou na ně pak rádi
chodit nejenom místní, ale také se
budou sjíždět lidé ze širokého okolí.
Třetí doplňující činnost je pak
zlepšení marketingu. Destinační
management a marketing se za posledních pár let dramaticky změnil
– stále více se začínají upozaďovat
tradiční veletrhy cestovního ruchu
a na významu nabývají sociální sítě
jako Instagram, Facebook a Youtube.
Součásti koncepce turismu by tedy
měla být i část věnovaná kvalitně
promyšlenému systému informování
návštěníků. Od webu, přes kvalitní
mobilní aplikace, směrovky ve městě
i v okolí, dobré plánky, i společně
s ubytovateli promyšlený systém
práce s hosty na recepcích.
Jestli je něčemu třeba dát šťávu, tak
jednoznačně cestovnímu ruchu, protože ten už je téměř zralý na umělé
dýchání.dýchání.
Ing. Martin Jiránek
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Rozhovor s lídrem kandidátky Martinem Jiránkem o tom, co
podle něj nyní Trutnov potřebuje nejvíce.
Vaše hlavní heslo do voleb je Dáme
tomu šťávu. Myslíš si, že současné
vedení už tu šťávu nemá?
Ano, už jí tam moc není. Politice
v Trutnově se věnuju naplno už čtyři roky a poznal jsem fungování věcí
i systém práce na městě. Zároveň
mám zkušenosti z podnikání ze
spolupráce se stovkami podnikatelů
a v posledních letech i s mnoha starosty a dalšími politiky. Takže mohu
dobře porovnávat, jak to kde funguje.
U vedení našeho města je opravdu již
viditelná určitá unavenost a rutina,
se kterou přistupuje ke správě města.
Město už v mnoha oblastech jede tak
nějak samospádem. Když to nehoří
a průměrně funguje, tak se to často
nechává bez inovací a zlepšování.
Únava materiálu je tedy tvoje hlavní
výtka? Navenek to totiž vypadá, že se
ve městě stále něco děje a renovuje.
Není ta kritika tedy přehnaná?
To je ale právě ten problém. V Trutnově se jede na efekt, protože to má
okamžitou odezvu. Na ty méně viditelné věci už ale energie nezbývá
a lidé, kteří by se tomu věnovat chtěli, často nedostanou prostor. Potřebu
změny tedy vidím i v systému vedení. Naše město je vedeno diktátorsky,
což je psychologický termín pro jeden
z manažerských stylů práce. Tento
styl má své výhody třeba pro případy
krizí a zaměření se na rychlé výsledky.
Jenže má jednu důležitou nevýhodu.
V dlouhodobém horizontu potlačuje
kreativitu a proaktivnost podřízených.
V případě města úředníků i občanů.
Prostě část z těch aktivnějších postupem času rezignuje na své snahy
přicházet s novými nápady a vylepšeními. Čeká se, co vymyslí hlava.
Po těch dvaceti letech už i ta hlava
v podobě starosty a místostarostů tolik nápadů a energie do změn nemá.
A zde pak Trutnov zbytečně ztrácí
svůj velký potenciál a okolní města
nás předhánějí. My naopak přicházíme s konceptem vzájemné spolupráce

a komunikace se všemi tvůrčími lidmi.
Trutnov potřebuje znovu rozpálit ten
oheň pod kotlem.
Souvisí tím ta známka 3, kterou jste
jako Piráti a nezávislí dali současnému vedení města?
Ano, a nejen s tím. Ta trojka nám vyšla
po podrobných rozborech tří oblastí.
První oblast je právě ten nedostatek
energie a styl vedení města. Druhá
oblast jsou statistiky. Analyzovali jsme
více než 60 různých dostupných srovnání Trutnova s dalšími městy a v průměru jsme kolem jedenáctého místa
z patnácti největších měst kraje. Ne
se všemi těmi statistikami souhlasíme, ale v tom množství srovnání už
to prostě dává celkem jasný výstup, že
to trutnovské vedení nedělá na jedničku. Třetí oblastí je pak setrvalý pokles
počtu obyvatel Trutnova.
Co je podle tebe tedy teď zapotřebí
k tomu, aby se vedení města zlepšilo?
Do vedení města je třeba dostat vzdělané mladé lidi s novým pohledem na
svět, se zkušenostmi z praxe v různých
oborech, se znalostí nových postupů

a práce s lidmi. Právě z takovýchto
lidí jsme skládali naši kandidátku
a společně s nimi chci v Trutnově pod
tím kotlem přiložit.
Nechme teď stranou konkrétní lidi.
Zeptám se čistě obecně. Jak si představuješ ideální představitele města?
Podle mě muž či žena na pozici starosty a místostarosty musí plát jako
pochodeň. Musí inspirovat ostatní,
umět pracovat s vizemi a komunikovat, přicházet s nápady, nadchnout
lidi do nových věcí, šířit kolem sebe
atmosféru spolupráce, propojovat lidi
a myšlenky... prostě se s nadšením věnovat městu a lidem v něm.
Vrátím se k tomu, co jsi říkal o současném vedení města a o tom, jak
tento styl vedení města potlačuje
kreativitu a proaktivnost. Když tedy
říkáte že tomu chcete dát šťávu, máte
tím na mysli i zlepšení komunikace
a spolupráce?
Ve své podstatě ano. Trutnov bude
fungovat lépe, když bude mít jeho vedení energii a bude spravovat město
více spojujícím a inspirujícím stylem.
Je třeba lépe využívat potenciál lidí
a možností města jak ve fungujících
oblastech, tak především v těch, kte-

ré jsou nyní nečinností zanedbané.
A protože pracujeme racionálně na
základě čísel, je nám jasné, že část našich programových bodů nelze stihnout za čtyři roky. Proto je naše vize
na dvanáct let.
Jak tedy chcete Trutnovákům zlepšit
život?
Chceme zastavit pokles počtu obyvatel Trutnova, což se stane, když se
tu lidem bude žít lépe. Proto jsme se
zaměřili na oblasti hodně spojené
s kvalitou života. Naše čtyři hlavní priority jsou: Vzdělávání, protože každý
rozumný člověk chce mít své děti co
nejlépe připravené do života. Podpora
podnikání, aby u nás více lidí úspěšně
podnikalo a vytvářelo zajímavá a dobře placená pracovní místa. Dostupné bydlení a sociální věci, abychom
v Trutnově pomohli žít i těm méně
úspěšným a potřebným. A otevřená
radnice a digitalizace, abychom spolu
více a jednodušeji komunikovali.
Zastavení počtu obyvatel prezentujete jako hlavní myšlenku, na které
program stojí. Proč právě toto vaším
cílem? Je klesající počet obyvatel skutečně tak zásadní problém?
S poklesem počtu obyvatel je totiž

spojena spousta věcí, které následně
ovlivňují kvalitu života Trutnováků.
Když klesá počet obyvatel, klesají
příjmy v městském rozpočtu. Menší
město, méně peněz. Klesá množství
podnikatelů a s tím se snižuje různorodost nabídek služeb, takže bude
méně kaváren, obchodů, kadeřnic.
S tím následně souvisí menší kupní
síla obyvatel, cirkuluje tu méně peněz, protože v menších městech je také
průměrně nižší mzda. V návaznosti
na to dále klesá obsazenost škol, není
tolik dětí na všechny dětské kroužky,
které by mohly fungovat, je méně kultury, méně lidí zakládá zájmová sdružení atd. Navíc mezi těmi, co odchází,
jsou často lidé s nápady a energií, a ti
tu pak chybí. Aby nedošlo k nedorozumění, neřešíme porodnost, ale právě
tento odliv. Prostě klesá ekonomické
i lidské bohatství a rozmanitost města.
Jinými slovy, s poklesem počtu obyvatel chudne město i občané.
Ano, proto je pokles počtu obyvatel
pro nás hlavní téma, které bychom
v Trutnově měli začít řešit. Problémy
to s sebou nejen přináší, ale také to
na jiné problémy upozorňuje. Když
z Trutnova dlouhodobě odchází víc
lidí než kolik sem přichází, znamená
to, že se více lidem žije lépe jinde než
u nás. Je to prostá logika. Lidé jednoduše odchází za lepším. Počet obyvatel Trutnova za posledních dvacet let
poklesl o skoro dva tisíce. To je šest
procent obyvatel. Přitom v republice
jsou desítky měst, kde počty obyvatel naopak rostou. Například i naše
partnerské město Swidnica v Polsku si
tento problém uvědomuje a již několik
let na něm pracuje skrze různé aktivity,
takže i u nich se můžeme inspirovat.
Proto je naším hlavní cílem zlepšit
kvalitu života Trutnováků natolik, aby
se nám tu tak dobře žilo, že nás bude
odcházet méně a víc lidí se k nám přistěhuje. Chceme, aby se Trutnov dostal
mezi ta úspěšnější města a lidem se
zde ještě lépe žilo.
Ing. Roman Kučera
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