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Ireilen, únor, březen
Kan si letos vlezeu?

Duben, květen, ěerven
§ Dubčeken se serveB

Kčr

červenec a 8rpen
Už jin na krk dupeu!

Jihoslovanská J5, 54I 01 Trutnov, te]efon 6548, konto : Komerčníbanka Trutnov
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JAN zAJÍc 1950- 1969
T,i-

bor Novák koootován za ooslance
Českénároclní'rady. Záróveň by1
vytvořen Klub poslanců 0I a ing.
Libor Novák je ve výboru pro
průnysl a stavebnictvf. Do,příští scřrůze 13.2. 1990 jde poslanecký.klub 0F s pgžadavkem na
vytvoření Výboru CN! pro životní
prostředí a'Výboru CNR pro zahraničnívztahy. Všechny náněty,
požadavky a příponínky,které by
něl poslanec in5. Libor Novák
interpretovat, předejte BÍsenně
pocl heslen "POSLA§EC NOVAK" do
infornačníhocentra 03 Ťrutnov,
Jihoslovanská 35, nebo poštou
na adresu: ing.Libor Novák, Rurounská

-

"Chtěl Jsen být jen nalýn plamínkem v tennotách..."
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Dne 6.února 1990
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V neděli 25.rjnora l99O up157ne
přesně 21 let od chvíle, kdy v r1lerý 25,2.1969 ve 13.30 v Praze
na václavskén náněstí se v živou
pochodeň zněnilo tělo osnnáctitetéhoJana Zají
ce, studenta
střední školy železniěnív §unperku. Zenřel sebeobětovéním na

uctění panétky střeiloškolského studenta Jana Z a j 7 c e. Chtěli bychon aavrhnout uspořádání pietního
aktu na krakonošově náuěstí v Trutnově ve ětvrtek 22.února 199O
v 16 ho§in za úěasti širokéveřejnosti. Žáaáme zástupce studentů všecb středních škol okresu Trutnov, které souěasně inforuujene dopisen, aby přišli v pond§Ií 19.února 1990 v 16 hodin na SLš Trutnov,
abychon společně připravili průběh
vlastního pietního aktu, ale i využi]-i datšíchnánětů k důstojné

protest protí zvůli totalitního
režiuu, který vehnal intervenění
vojska do našíkrásné vlasti.
Přiřadil se tak k Janu Palachovi,
Jeho pohřeb z budovy tehdejší základní devítileté škoiy ve Vítkově v ueděli 2.března 1969 se stal vzpomínce Da tohoto nladého hrdinu.
velkou nanifestací. po smutečnícb
stuťlenti §LŠ Trutnov
obřadech byly jeho tělesné pozůs- O!, Trutnov : ing.Bouda, ing.Erben,
tatky uloženy na tamějšín hřbitoprof.Biben
vě.
OI SLŠTrutbov:ing.Miloš Hoferka,
studenti střední 1esnické škokoordinátor akce
ly v Trutnově vyzývají ostatní
0r' uěitelů okresu Trutnov:
středoškoláky okresu k důstojnérnu
l.Tonek, prof., §!Š, toluvěí

.MLÉKo,BLÁTo, TANKY
Je naše nléko zdravé? Pít ho,
či raději volit jiné nápoJe? Jaké nnožství cizorodých látek obsahuje? S těnito a také jinýni
otázkami se pravidelně setkáváne
při rozmluvách s občany, kterýn
jde zejnéna o zd,raví jejich dětí,
pro které je nléko nezbytné.
. Protc se zástupci ekologick{
sekce 0! okresu Trutnov, spolus konisí pro životníprostředíl
vydali bledat odpovědi příno do
nlékárny v Trutnově.
Co byIo zjištěno? Mléko je po
zdravotní stránce pravidelňě Šle,dováno a zejnéna z hlediska choroboplodných zárodků je plně nezávadné. Udaje o nnqžství cizorodých 1átek, zejrnéna těžkých kovů,
už dzaleka tolik nepřesvědčují,
jednak vzh],edem k použitépří-'
strojové technice, která je roino
objekt rnlékárny, jednak i vlastní
ka}ibraci a rozsahu uěření.
Na požadavek zá8tupce Otr ohleťlně balení nléka do zdravotně o1ně
vyhovujících obalů, aí yiZ ze'skla
či jiných druhů, které zabezpeěují deršítrvanlivoet a jsou irezávadné, zjištujene, že naše dětí
budou dále pít nléko ze sáěků. ,]iné linky prý pro Trutnov nejsou.
Je ale na podiv, že pro sovětské
vojáky v Olonouci ěi Milovicích
jsou! Máne tonu rozunět tak, že
naši nezvaaí návštěvníci potřebují zdravějšívýživu na úkór našich
dětí? Jestli jsou i od jiqých resortů takto roznazlováai. io se
jin nebuťle cřrtít z Českoálovenska
cile jí t
t_ télo oblasti Je třeba co neJrychleJi

potřebné opatření se týká čistoty
Drovozu. Nejen bahna a bláta v ha1e_při navážení, ale i vedle haly
unístěných toalet. Ta pro pény bý_
Ia ve stavu, že by ji nechtěI použít ani ten nejotrlejší obyvatel - proto jsou asi gunáky člo této
provozovny tak důležité.Závěr tedy zcela konkrétní!Důstedné zlepšenÍěistoty celého provozu, včetně sociálnícb zařízení, úprava
technolcgie tak,, aby požadavek
na ěistotu nebyl jen na papíře.
snížit hluk, třeba fornou vhodnějších stropů a přepážek. Zde je
nutné, aby pracovnícíOEES proněřili hladinu hluku a byla přiJata
radikální zlepšujícíopatření.

Á na konec! Balení uléka clo
sáčkůje zdravotně závadné a vyžadujeme, aby vedení podniku zájistilo jíný druh. Jak jínak vysvětlí i svýn zaněstnancůn, žeJejich nléko bude aeprodejné
a obchod bude vozit nléko z ntékáren, které ťlokážíadravě a hygienicky balit! A osazenstvo závodu bude bez zaměgtnání l .Iiná
doba vyžaduJe i jiný přístup

k uyšlení.

víárlxólerczr-lu

Ing. Eugen Král, CSc.

ekologická sekce 0F okresu Trutnov
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zJednat nápravu. Další

Xilan lipovaký

Ke snížerlíkr'ie,:naiit.y v r.i:'šcur ur't,cse je všalt
přeilevšín nutná §polupráóe při vyšetřování trestné
č inno sti .
V zájnu nás všech je nutno překonat averzi, kte"V posledních lěsících policisté z trutnovských
7. února
rá ve vědoní občanůvýkrystalizovala po brutálnín
ulic zrnizelir" postěžovali si ve středu
zástupci OF 'iruinov na spoleěnén jed:rání s předsta- zásahu přístušní}růbeŽpeČnostních složek na §árodní pro
třídě v haze. je
viteli okresníbo soudu a prokuratury. Přítouní
mnoho občanů
urriforrna syobolem represe,
souilci- a prokurátoří s výtkou souhlaaili,^ řeěení___
v
tohoto atávu je však p}ně v rukou náěelníka OS SNB. ačkoli tí nejnebezpečnější,"estébáci", půsoiili
VB a
civilu. Mnohó občanůnečinilo rozdílu nezi
Podle názoru ÓF Ťrutnóv je viditelná nepřítonnost
Lo, že
policistů uezi oběany, zvláště ve veěerních hoiliStB, ačkoli tyto útvary něly spoleěné jen
StB'zneužív"}á příslušníkyVB v úlohách jakýchsi
hách. .iednou z příčiir vzrůstu krininality, ke kterému'v-lednu 199o doš1o. Počet evidovaných treat"ěeledíhů" či "|odonků". Ňyní je Státní bezpeěnost
zrušena a útvarý, nutné k ňezbytné ochraně zájnů
ných ěinů v okrese Trutnov stoupl v tonto obclobí
pod příoým dohledem noia l-57 oproti 122 trestnfu ěinůn v tednu 1989. Mar- státu, byly reořgaaizovány Richarda
Sachera, aaševého Úínisira vnitra JUDr.
kantní jě vzrůst neobjasněných trestných ěinů z
Příěinu náho rodáka.
l9-ti v-leťlnu 1989 na-5? v iednu 1990. prokuratura
Vzpomeňne, že právě v Trutnově vznikla první
růstu neobjasněaé krininality spatřuje
iniciitiva póriciě, sněřující k octpolitizování
nino jiné i v pasívitě občanŮ a jejich aegativníB
vlastnícb řid. Panatujne i na to, že při listopapřístúpu ke spÓlupráci s vyšetřovacíni,or6ány. Je
dóvýcb denonstracích ňa trutnovskéu néněatí; pří-.
\o zetAžeiťcí-zvláště protó,, že trestná ěinnogt
slu-šníci VB nikdy násilně nelasáhli, aě jin to stáohrožuje najetky, zdraví a práva občanůi jeJich
va,iící zákony unóžňovaly. Myslene i na to, že kridětí.
niňalita se i, našets okróse iýká blevně najetkové
DaIšíbod jednání se t,ýka1 anngslier.udělené
trestné činnosti. Ihoha ochrany uajetku narkantně
Drezidenten Václaven iiavlen. Z N!'1] žacléřbylo,_
a.nnestie sníži- stoupne s rozšiřováním ěinnosti soukronýc| noitnilropuštěno celkem 29? odsouzených,
nedotia ibvtt<v trestů i zbývajícín jeťlenatřiceti, kteří tateiů. ti první budou požadovat zajištění
knutelÍosti- svého vlastnictví - a nožná právě oni
v NV[J-zůŠtati.Svévolně, nad rámec annestie, nebyl
nevidí a neslyšílupiěe, který se sek1rrou dobývá__
propuštěn
nikdo.
' Žéstupci
Or Trutnov dále upozornili na některé
do vedlejšího-bytu. To, že jsne po.konunistech zilědilí odlidštěná- sídliště, neznanelá, že rnusíme tonejasnosti v případu Pavla Wonky._Příslušní funklerovet i výtržnosti sídlištních tlup výrostků_z
ciónéři soudu- a prokuratury by rněli zvážíLzákoanost i etiku svých rozhodnutí a případně odstoupi_t. řad lunpenproletariátu. T na lás záLeží,zda půjťlou ze iraiiSi vytvořit Eěstské čtvrtě 1idsky obyPředstavitelé přokuratury sdělili, že JUDr.Doležal
vatelné a lictroi Ótývané. Někdo Bůženanítnout:
odstoupil z fuiůce okresňího prokurátora již koncen loňského roku. Poté dala prokuratura po§něR k
"to je sice pravda, ale já nikdy udavaěen nebudu."
Tady-.ie potřěba si uvědonit, že je rozilíl mezi
vytvoření nezávíslévyšetřovací kouise při C1TR,
konřiáenien, který na StB ctrodil hlásit, kdo a kde
ořípaden Pavla Wonky Šezabývá i vyšetřovací konipodepsal "Nékolik vět't - a uezi občanen, který na
se čs. helsinského irýboru. Je třebá vy§kat na výst.edky šetřenítěchto konisí a neovlivnovat jejíc!
iloZádenr vyšetřovatelůrn VB sdělí, že ten chlápek,
Řterého z Ókna viděl páčit zámek sousedovic škorozhoáování nátl,akovýuí q.kceni, abychorn neskleuzli
dovky, něl černou bundu, pleš a nrožíknír. Budete zo"rsoUům bývalé kánunistické nařie. českoslo.rensko nusí být právnín státem, zabezpečujícíu
te-li'nlčet, Eůžese státl že příště se zájen plercvnd práva pio všechny oběany, tedy i pro podezře- šouna s nroŽín kníren souŠtředíprávě na váš něsíc
starý Tavorit, na který jste pět let ěetřili. Anebo
ié justiění furrkcionáře
ókresní orokuratura v Trutnově z vlastní inicia- na vaši sedniletou dcerku.
Zarnyslene se tedy n3rd rozdílem nezí udavaěstvín
tivv "probráIa" svů.i archiv a zjistila, že za po,
a spolÚprací při zajišiovÁlí,občanských práv a svosleáníótr dvanáct tei eviduje pouze čt;ři ořípady
bod. Všiohni chcene žít v právnín státě, garantuoo1itickv íOotivovanétrestné ěin:iosti. Dokumentaci
jícín jistoty a bezpečíobčanů.Tak pro to i něco 1
ávou příiadůjíž'zaslala k přešetření krajské prodělejne
kura'"ůře'v lírádci Králové. Snyslern přešetření je
vladinír Kaláb
zjistit! zda je v těchto případech nožno dát podnět ke itížnosti na porušenízákcna, resp. k obnově soudního Ťlzen! - bez čekánína zákon o rehabi1itacích. Trestně právní ěást toboto zákona je .již
připravena, zbývá áořešit stránku najetkově právVe dnech 31 .1. a 6.2.1990 jeťtnali zástupci nání.-Právě iato st.ránka je konplikovaná, návrh révýborů a občanských iniciativ s představihabi}itačníhozákona v řoce 1968 ji řešil stétní- rodních
teli střední skupiny sovětských vojsk a sovětské
ni dluhopisy, k realizaci však v důsledku invaze
posádky v Trutnově. Při jednání se obě straly shodokupačních arnád nedcšlo.
ly na ion, že .je třeba ještě před oCchoden sovět.
V další části jednání se 0!' Trutnov zajína}o o
vójst< uvéát prěstory, kieré v'nešen okrese užívají,
person§lní změny a odpolitizování okresního soudu_
stavu. Za Lla úěelen byly vytvořeny
á proXuraiury. Ý oUoÚ'orgánech byly organizace KSČ ťlo-néležitéhó
tři konise, které provedly prohlídku jednotlivých
zrušeny, větŠina funkcicnářů a zaměstnanců z konua objektů a doporučily způsob úpravy.
nisticŘé strany vystoupila. Místo JUDr. Poprachové oblastí
Jedná se o tyto zásadní úpravy a náhrady zpq9obyl řízenírnOkřesního soudu v Trutnově pověřen
bených škod: u Óbce Mostek provést odvoz materálu
JÚDr. Efler. Do funkce okresního prokurátgra byl
z lesních pozenků, urovnání terénu a likvidace beod 1. ledna 1990 jnenován JUDr. Jaroslav Sro1.
tonového bunkru; il obvodu lesního závodu Vrcblabí
otázky znovrrnastoúpení funkcionářŮ, kteří nuseli
provést terénníúpravy na 15O ha lesních pozenků
odejíi po roce_,l968 z politických ,vdůvodů,řeší v
včetně opravy konunikácí; v obvodu Lesního závodu
případě prokupřípadě soudu Česká národrií rada,
prořést opravu 2 kn konunikace, uklizení
ratury je rekqnstrukce záležitostí kraj'ské prokura- H.Maršov
odpadků v okolí střelnice a,vepŤína a za porosty,
tury. Těníto orgány Jsou nyní projednávány nožnosti poŠkozené
střelbou náhradou provést úklid klestí
nástupu JUDr. žčlárskéhoa JUDr. lokvencové. Propozenků bez. mechanizacei V Trutnona 2 ha 1esních
jednávatc se í diskutabilní členstvíprávníků v
vě provést ,úklid okolí kasáren, opravrr kanalizace
konisích MěNV a ONV. JUDr. Poprachová odstoupila
pod k.asárny a opravu obrubníkůa konunikací na traz konise ochrany veřejného pořádku, tato funkce
Šách přesuáu mezi kasárny a nádražína dále výsadzat{rn nebuťle cbŠazena, řešenín otázky Výboru 1idobu topolů, vykácených v ránci qýstavby kasáren.
vé kontroly byl pověřen JUDr. liovorka.
Déle byl,vznésen požadavek na minimalizaci pořtybu
Všichni účastnícijednáňí se shodli na ton,._že_v
vojenských vozidel a onezení vycházek vojáků na
k
jě
oběanů
důvěru
obaovit
třeba
obťlobí
současnéru
miniroun.
ooticii. prokuratuře a .iustici. v okrese Trutnov
Sezaan požadavků byl předán , sovětgké gtťrněr
výše
vvšlv tíltó ()rEáIiy lbčanůnvs',r-,íc proveťlením
uvedla, že práce v proatoru Mostku nůže
která
perŠonálních zroěn, nyní- je řada na veřej- zahájitvšak
až po obdržení rozkazu , z Milovic.
ne"ňtoÉ"ýói,
veřejnost
připornněli,
že
soudu
Zásiupci
nosti.
-vlkdostatečně vyalžtvá nožnosti účastnitse souťlních
soudních
Jedndní. Občáné, přítonní při,veřejných
noÉoúbezproslředně kontrolovat zákoniřelíěenícht
nost postupú jednotlivých soudců, etiku a nezávis1ost :ie.iicL rózhoťlování. Na ilru}ré straně účastveOmlouváme se paní A. Přívrateké, _že jsne ji v
ře.inoŠti ponůže v oblasti formování právního vědozákladě nepřesaé informace,
Č. ?
Zpraloalaje, na zekl
7 Zpravodaje,
nri lrnoZni kvalífikovaněji posoudit kvalitu zákónů č.
nezi-čÍeny [SČ.
zařadiii -P$iii"i-"řá""Zua Írebezpeěnost jejich přěXráčování, unožníširší
a, že do
áo bývalé
informovala,
Paní Přívratská-nás i"rormoval
ř;i
působeníjustiěňích orgánů hlavně v oblasti _prejako bezpartijní a nik<ly
ONV_byla
oyta _zvolena
zvole
rady UNV
raťty
vence treštné ěinnosti, o!. Trutnov vyzý:tá všechny
čIenkou KSC nebyla.
občany, aby této nožnosti vtrnržívali,podnínky u
-Vlkokresňího Šoudu v Trutnově vytvořené jsou.

svoboda není anarchie

Jednáni v kasárnách

_

Oprava

čSS - §TnANA

rvÁnooalícrr TaADIc

Po uaga'lrru na Národní třídě v Praze, kťly stuuaazal1 ÝseDu
Crellll ukázali
členti
všenu lidu
povstal
I]-du cestui
cestu,_náš
na§ néřod
narod iovstal
proti úttaku vláCaoucí
proti
vláCaoucí kliky
kliky KSČ,
KŠČ,která
která svýn noc_
jiskřičku
nýro aparáten ubíjela i
naťiěje na svobod-

aý život. {Vr
ný
My, dříve narózení,
narození, Jsne věřili,
věřili. že znovuzrození tlóňoEracie a spravódinost
spravedlnost nusí.
nusí_přiJJt.
ÓřiJít.
V co věřil Štěpán při- své návštěvě v Č:kpr-Že
jde
jae s nini? My všicbni jsne věřili v opak.
lid
]r9
Dělníci nezradili, vyšli do ulic a přiilali se
se k
něžnérevoluci. Byli- již jednou poťlveťteni politikou KSC v únoru 1948, kdy jin byla lživě slibována
ťleuokracie a vše pro dělnickou třídu. Ano "vše''
bylo, ale jen pro pár vyvolenýcb. Konunj.stický puě
v roce 1948 uěl hlavní úkoI: zničit ostatní oo1itické §trany a nastolit vládu KSČ s plnou poáporou
Stalina.
Naše strana ( terrdy národně socialistícká) byla
nejvíce postižena. Tisíce našich členůbyly vynyšleqýni politickými procesy souzeny a neprávern
vězněny. Někteří členovébyli pcpraveni a nnozí
nelidské podnínky a "převychování" ve věznicích
nepřežili. V těchto padesátých letech věrní ělenové založili "novou" stranu - ČeskosIovenskou stranu socialistickou. Komunisté dobře věděli, že je
to fakticky pokračování strany Nár. soc., ale v
té dcbě ještě vykřikova}i o svobodě nyšlenía denokracii,a tak nás pod novým názven vzali ilo podvědoní. Nesrněli jsne přijíroat nové ěl€ay, takže
předpoklédali, že se strana rozpadne sa,na a oni
budou toít ěisté ruce. Nedoěkali se! Pár věrných
za těžkých podmínek stranu udrže1o.
V roce_1968 nán zasvitla naděje na pokračcvéní
v uskutečňováníhrrmanitních ideáíůnašěho orvního
prezidenta : Osvoboditele Ť.G.Masaryka. S velkýo
elánen jsne začali politicky ]Dracovát a podporóvat
A. Duběeka při plnění nesnadných
úkolů.V té době
se rozšířila i naše čtenská základna, nebyli jsne
j!ž onezovánl počtero členů.
Nestačiti jsne dojít dc cíle, byli jsue zastaveni bned na startu, a tc sovětskýBl tanky. r'aJ,ešný_úsněvdiktátoia Brežněva a jeho přáiel z řad
úV KSč, znovll znrazi1 naši republiku a'v ní vše
Jidské. §aše strana ooět oocítila tvrdou ruku.
ČlenovéČSS neněli výŠady KSČ, a proto jejich
členstvíbylo černou tečkou v kádrovérn poŠudku.
Nastala dlcuhá doba, kdy bylo nutné vážit každé
slovo, každý čin, abychorn stranu svýn postojen nezatížílí 1žía pokryiectvím. Na 1čeiski! schŮze
jsne chodili svcbodně a ne ze strachu a ty chvíle
nezi svýni nán dodávali sí]_u - vydržet. Nézlonili
aás, uděláne vše pro to, abychon-odkaz našítradice - strany národní, hunanistické, dcvedli k cíli.
Vyzýváne členy čSS, aby spolupřacovali se všeui
dernokratíckýni silani a svýn politickýn vystupováním reprezentovali naši stranÚ.
Do svých řad přijínáne nové čieny. chceue dát
příležitost všen čestn;in Iiťlen zapojit se do politického dění v našístraně a s náúi-prosazovai,
aPy_s9 naše ťtra!á v}ast stala pro všechny 1idi'sociálně spravedlivou a demokratickou.
Eva valentová
předsedkyně Z0
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štbylaotst
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ustavena 19. ledna l99O. Přítoroní akti-

visté školských občanských fór vybra}i tyto své
představitele v dílčíchoblastech Důs.bnosti:
vedoucí sekce:

Luboš TOMIK -Le],. zam.2612

zást.vedoucího:

Jiří HERDIG-Ie1. za_n.934241
sou Mafé svatoňovice
J!ří BE§EŠ-tel . zan. 822.306
ZŠgcnur.sadyrDvůr KráÍové
Zdenka HEJNOVA, tel. zao,. 425lONV Trutnov.odbor školství

základní školy:
odb.školství ONV:
nateřské školy:

zvláštní školy:

SLTŠ Trutnov

Jana RYBKOVL-teI . zafi .?275
MŠ,ostrčilovq, Trutnov
Hana I ISCIII,OVA-te}

.

zato.29l 4

zvláštní školq,Trutnov
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školnídružiny:

Věra SVoBODoVÁ-teI . zaa,.2593
MěstskÝ DDM.Trutnov
Jana plwÍčúOvÁ-ter. zam.5042

SOU:

Lubonír VACí,AVíX-tel . zag.

ťlony nládeže:

stŤealní školy:

4 .

ZŠ,R .I riro,Ia, Trutnov

93?275
SOU lJoice
Vl adiňír vÁNÉK-tel . zarn. 822401
SOU Dvůr Králcvé

Plénun OI záklaťlních ško1, které se konalc
navrhlo nové iersonální obsazení
odbcru školství ONV Trutnov. Návrh byl akceptcván
31.1eťtna 1990,

i přítonnýn nístopředsedou

ONV, paneň J.Harilero.
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v poslednícb desetiletích nůže-připonínatstarý biblický příběh o rzraelitech v zeni egyptské, jak o
něro ěteue v knize E'xodus. rzraelité přišli do
Egypta v ťlobělhladonoru a našli zde pochopení a
záchranu. Běhen dalších desetiletí se ovšen vztah
Egyptanů vůěi fzraeli naprosto zněnil. Mojžíšův
lid se ocitnul v postavení otroků a následoval jejich útěk z Egypta.
Sovětská ertráda osvobodila v roce 1945 naši ze!0i. To Je historický fakt a je také pravdou, že tato naše svoboda byla zaplacena krví nnožstvísovětských vojáků. Na to se samozřejmě neilá zaponenout. §ebylo vinou těchto padlých za naši svobodu,
že tcta]-ita, od které nás osvobodili v roce 1945
byla o tři roky později nahrazena totalitou jinou.
Tito padlí si zasloužínaši rlctu a vděčnost. K pravdivérnir historickénu obrazu patří cvšen i to, co'se
v úinulých letech záněrně zatajovalo, že na našen
osvobození něla svůj podíl i americká armáťla. Nebýt
denarkačníčáry, která probíhala přes naše úzenía
na které sovětský 6enerální štáb tak 1pět, nohli
Prahu osvobodit Aneričanéa nebylo by tolik obětí.
Historie ovšen nezná žáťtné"kilyby".
V rcce 1948 po uchopení noci kouunisty u nás
doš1o t jistén snyslu k rozšířenísovětského ilopéria. Už jsrne si nerozhodovali o svých věcech samir.
V roce 1968 potorn sovětská vojska za pomoci některých dalšíchz východního bloku zastavila naťtějné
Pražskéjaro. Můžernejen litovaL, že k vděčné
vzponínce z roku 1945 přibyla trpká zkušenost z
roku 1968. Vztah rnezi našinínárody a rusk;fun nároťlen byl vážně narušen. Sovětská vojska, roztrístěná
v našízeni, přiDoroínají tuto bolestnou událost,
ktercu_jsne před 22 Lety prožili. Přišli sero jako
nezva:rí hosté. Nezvaný host, pokud ná v scbě á]-espon trochu slušnosti, odejde sám.
_ Je na nístě _oodpoŤit úsilí našívlédy o brzký
odchod sovětských vojsk i nanifestačněr-jak se to
v posledních dnech děje. Měli bychon jin říci:
"Sovětští občané,jako turisty řás u ňás uvítáne,
cvšero s trvalýn pobytern u vás doma. Necheene vás'
zde ale jako vojákyI Odejděte donů!''
MěIi bychon přiton panatovat, že k tonuto národu patřili a za něho nluvili nejen Stalin a Berijové, ale_,že k,něqg patří i Sacharov a SoJ-ženicyn,-a
že za něho rnluvili i Puškin, Tolstoj a DostojévŠki;.
žáde;ne uanifestačn,ě odcáod soveisŘYÓt,
"ojŠX-"-'
našívlasti, ale nerozdmýchávejne přiton žádňé
vášně, které by poškodily něžnou tvář našírevoluce,
které se svět tolik obdivu;e
tsohurniI sitavanc
Vztah rnezi

národy

rrrskiím národem

katclický
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DANAJSI{Y DAR

Tahanice kolen Bíléhoťlonu trnavují. Jakoby se
konunisté schválně nechali svého paiáce zbavít,
aby podrobili toleranci a dobrcu vll1i cbčanr1 první zkoušce. Dnes si Bnou spokojeně ruce někde v
podzení; když cdtud'periskocem sledují, jak si kolem tohoto jablka sváru vši,chni šlapene pr nohách.
Unírne tancoyat, jak nán oíska_li, alé tanóčky ''svoboda" a "snášenlivost'l náB jako začétečníkůň
noc
ne jdou.
Chcene zaúezíLvzniku ťlalšíchfán, dohadů a
zvratných rozhodnutí. obráti1 jsem se Droto v
oátek 9. února 1990 na Dana Prckůpka, tajemníka
MěNV v Trutnově. Podle jeho slov je orávě platná
oravda o osudu Bíléhodcrou .taková:
- Majitelen bývalé budovy OV KSČ v Trutnově je od
15. 1edna 199O MěNV Trutnov.
- Dislokačníkoroise ONV Trutnov dosud nedospěla
k rozhodnutí, uživatel budovy ještě není s koneěnou pIatností určen.
- Provoz buťIovy do 31. Iedna 1990 íinancoval OV
KSC. Pokud bude ťlo konce února určen uživatel,
uhradí náklady od l.února 1990 on - jinak zůstává tato povirrnost na MěNV Trutnov.
Napadá ně, že když by Vác}av Eavel jednal loni
v listopadu tenpen trutnovské dislokaění komise,
1eštili by si dnes 1iiloví nilicionáři hlavně súopalů aa přehlíčtku k Vítěznénuúnoru.

Vl. Kaláb

Slovo J. WONI{Y

íKdo odsoudil poille nespravedlivého zdkcna
ten, kilo překročil zákon spraveťllivý.u

V 8. ěísle ZpravočlaJe 0T TrutK tomuto vyJádření dodáváne,
nov jsme otiskli prohlášení JUDr. že přípacten Pávla Wonky se nyní
J.Doleža}a, bývalého okresního
intěnzivně zabývá_nezář:.era ilyprokurátora v Trutnově, k případu šetřovací bonise ČNR, stejně jajeho
Pavla.Wo+y. Poskytli.jsne
ko komise Cs.helsinského výborur,
vyjádření nnohen větší prostor,
která do jednoho něsíge podá
než lkkonošská pravda.
předběžné vyjádření. Cinnost JUDr.
Několik občanůs vyjádřenín
Doležal-a a ,J-tJDr.Sucháni<a v poliJUDr. Doležala nesouhlasí. Mán
tícky lootivovaných procesech je
z7 1"or_ že _v denokracii nůžekaž- na pópuťt okresní prokuratury ňtrm,í
dý svŮj názor svobodně vyjádřít.
posuzóvána Krajskóu prokuraiuróu
.rUDr . Dol e ža1 tak uč ini1 , dne s
v liradc i Král ové .
čláváne slovo panu Jiřínu Wonkovi-,
Ve všech těcho případech je
který nán 8.úncra 1990 napsal_:
Butno vyčkat na výsledi<y šetření
"Panu prokurátorovi Doležalo- zmíněqrich orgánů - do té iloby povi se nelíbí, když jeho jnéno
leniku kolem Pavla Wonky a pÓlispojuji se začátkern persekuce
tickýcřr procesů ve Zpravodaji
mého bratra. Jeden čas proti
zastavujene.
Pavlovi byJ-o na jeho pokyn zaháin6.A.Bouda,Vl.Kaláb
jeno šest až osn trestních stí0r' Trutnov
hání, vesněs pr.o výroky, které

;5.ilýi}.!"::f,á:l,"5.]$i1;"i3i",

Jak prokurátor

proti Pavlovi první trestní stíhá- r
,á i.o,-že-pávei-.,;iři"il #É;;;vlastního bytu. Soud se konal v

ii

Trutnově za předsednictví JUDr.
Evžena Suchánka pdo č. j.2T764/8L.
Rízeníprobí}ralo tak, že ospravedlňujicí důkazy se' zčásti' lrlbec
neorovedly a ty, které se přes
odpor soudu poťlařilo prosadit,

byly prohlášeny za nevěrohodné.
Zníněný piokurátor bránil po celá
léta obnově soudního řízení a nyní údajně neví, Jaký byl jeho výsledek. Po.pětiletén úsilí se
Pavlovi podařilo,tento rozsudek
zrušit, afe až při druhé obnově
řízení v tístí nad orlicí dne
1' .4.1986 pod ě . j. Nt 92,/86 a ce1é Ťízeníbylo přes oilpor prokuratury zastaveno krátce před Pavlovou sn_ntí spisem č. j . Nt 92/88.
Ohledně dalšíchstíhání, která
byla zahájena na popud okresní
prokuratury v Ťrutnově to došlo
tak daleko, že í aad,Ťízenéorgány
uznaly, že je nutné tonuto okresnímu prokurátorovi věci odejmcut
a proto byly přikázány Okresní
prokuratuře v !1radci KráIové.
Ve výše zmíněnén odsouzení se
jednalo o zjevný justiční zločin
a proto jsen považova1 za nutné
podat trestní oznánení jak na
bývalého vyšetřovatele, tak na
soudce i na prckurátora pro závažnépodezŤel!, že jako ělenové
organizované skupiny úrnyslně vykonstruovali trestní řízení oroti pavlu wonkovi a že v trestnín
řízelrí 2T 764/8L tlosáhli různými

nachinaceroi odsouzerlí nevinného.

Ptárn se pana prokurátora,
proč v tonto případě po 1éta bránil tonu, aby byla nařízena cbnova řízení, ačkoli byl zaplavován
stížnostníPavla Woňky!?'Spis nakonec dosáhl váhy 5 kg včetně několika ponocných sporů, které se
tnusely zbyteěně vést.
Nejsnutnější je, že nůj bratr
pavel wonka ve vězení zenře1
a
neeůžese ponluván eán bránit.''

ladil právo
_

-

S5r1'l9, pane protsurátorel Sbí*.a,
ke které jsen psal doslov, obsahova]8 s8oé nepolitic}é verěe. §r
'antispolečerreké, antisovětskéa protisocialisticlé', jako je třeba lldovó z Brežněvska v zÁhiaví
tqhoto ěísla, ty byly obsažeugr v jtqých sbírkách a pozděJi.
Ns tenlo rozpor v žalobě Qětotrně upozornoval oůj obbáJce, ovšen
bezvýsledně. Zdá se ot, že
Jste
inaladit',

perfeltně
aniž jste se zatěžoval teJcovýni
tr{,vlálnostoi. .iako .isou faLta
8 pravdivá skútěěnosř.,JllDr.Eyžen
Such&rek nÁs za pobuřovfuí odsoudil všeďury.
SrovneJte s1 to se svou ctí
j8Jc chceteo
Pavel DostéI
uně1 obžalobu

VŽ JE TO TADY

Ťrutnov v roce 1968 a Trutnov
v roce 1989 - to je téBa výstaÝy
fotc8rafiÍ a artefaktŮ, kterou v
Bíléniloně v Trutnově pořádá Dům
kultury spolu s O! Trutnov.
Slavnostní vernisáže 7.února
se účastnilbásník a zpěvák Jiří
(odešel js€ro dobrovo}ně) jsen se
krátký projev za 0§čannedopustiJ nrt§trr ž,ádnébo nečestné- Dědeč9k,
ské forun pronesI poslanec CNR
bo a nepoctivébó jednéní,...r
§ovék a Tornáš Svoboda
Te$l, pane prokurátore, dovolte, ing.Libor
za Důn kultury oak pozval první
abych Vón přj.ponněl jednu z Vaších návštěvníky
k prohlídce.
prací, obžalobu ě. Pv 835l§L. Nic
Výstava trvá dc 28. února
Ýáo to neříká? TaL tedy: 3r §I0O,
Otevřena je ve všednídny
tzv. pobořowíní. Byly to tďrdy oš- 199O.
9 - 12 a 13 - 17 hod., v sobotu
kllvé peragrefy, že?
avneděli9-12hod.
_ Z čeho jste nne tenirét vin1l?
Ze jsen nechel pfeěíst své nanžel-vlkce (l) některé písennost5., které
jsne si vyněnili s kaoarád3l (blíže je oblaloba nespecifi}ovals).
Dalšínzločinen bylo, že jseo jed-

né kanerédce zapůjěiJ, stat, Sovět-

ský spí-soyeteJ' a sort. Obsehovale

znáná (byt ze }iusáí,ova režinu nepubli<ovaná) fakta o žlvotníďl osudecb špičkowcbsovětslrých }Lte_

F6rum amatér.
hudebniků

Dne 17. 2. ),99O se koná první valná hronada lAH v klubu
rátů A.Bloka, S.Bulgakova1 M.CveTrend v Trutnově od 15.oo hod.
tajevové a ciajších. lak jsen spáJ.Chvoj
chal zločin tí.u, že jsen vlpis
z kni§l A.Koiakoxskébo Nebekiíč
před81 dvěra pŤátelůu. Tuto lrnihu
jsem s.1 pfučir řádně v okregrí i<nihovně a pfr přelíčeníjsero si ji
vypů;ěiI opět, abych doložil její
nezávadnost.
V televiznín pořadu britské
televize o panu prezídentovi
Proč Vén va<iilv úvahv o ste"rozákonních prorocí-c}.? Eyly srred pro- V. Havlovi si postesk}a paní O16a,
ti-soclaiistldlé tíD, že \lva\ý pre že příslušníci §NB při jejich
fesor varšavskéuniverzl§l teszelr
sledgvání nechali vykácet březový
Kolekowski nuse1 enlgrovat aio l§l?
háj, aby na ně lépe viděli. NeZřejně ano.
nohli by třeba opětovně vzniklí
lerlou obžaioby je věalr obvině- Junáci tuto škodu napravit vysájsen
ní z toho, že
sepsal dos]ov
zenín nového hájku? Pan prezik "protlspolečerrslcy zauěřené" sbíp atent by jistě ně1 radost, kdyby
ce.básní svého kaneráda vladinfue
zase něl trochu soukrouí, pokud
Kalába. v tmto ivyjádřil
doslovu jeen, řeče vůbec naJde ěas na to, aby si
no Vešlnl, slovy
soulrlae
chvilku odpoěinul na své éhaloupse, sbírkou a i doslov je protlsoce, jak jí nazývá.

BřízIrv

na lhrádeěku<

ciallsticky

naladěn.

MUDr. Kare1
HORÁK
Naroili} se 16.ledna l-942 v rodině živnostníka
Jedenáctiletou střední školu §tudoval
' vv IJetohradě.
Žanberku. Po uaturitě by1 po odvolání pli;ái ná
lékařskou faku}tu KU v Hraťtci Králové. AbsoÍvoval
ji v roce L964 a nastoupil na stomatologickén odděIení v Trutnově. V letech l-976 - 1985-tan vykonáva1 funkci prindře. Poté by1 za enigraci svéhc
syna, nyní žijícíhoÝ Austráiii, potrěstán odvolánín z funkce.
MUDr. Karel Horák nyní pracuje jako ordinář
pro stonatologickou chi.rur5ii. V současnédobě pou-

-

vj.!^.en .iako

§ecbtě]. jsen svůj případ vytabe
vet na syětlo. lobouřilo ně vša]r
prohlášeuí bý,valého okresgíbo prokurátore .IlJDr.Doležala: "po dobu
svéb.o působerÉna ProkuratuŤe

Kdo je kdo v OF' Trutnov

ZIRAVODAJ

j1 sta.jně

_vlka_

ze na část úvazku, protože oil 15.leťtna 1990 .je pověřen zastupovánín ředitele Nemocnice s poliklinikou v Trutnově.
V ěervenci 1989 podepsal petici §ěkolik vět.
28.října 1989 by1 zadržen při denonstraci v Preze,
následkqra toho strávil dva dny ve vazbě. K občan-'
skénu fóru se MUDr. Eorák přiňlásir-áá.].istopaáÚ.
Je apoluzakladatelen OF v irenocnici v Trutnově,
ntrmí působíjako jeden z nluvěích OF v Ťrutnově,
a je vedoucírn zťiravctnické sekce OF Trutnov.
Nebyl a není ělenen žádné potitické strany.

O1 Trutnov, telefon 6548, oclpovědný reclaktor
1Il-adiňír a Vladislava Kálábo,,ri,
Tiskne ŽpA Trutnov, tisr lovotei odboren
'4L
kulturY ONV v Ťrutnově, č.j. Kult.,/42/L99O/Ka. Za praváivost údajův čtáncích odpbvídá
autor.

fórrrn Ťrutnov, ,Jihoelovanská 35,
1vdává_Oběanské
Pave1 Pokorný,_redakce:

