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Návrh na usnesení PV
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Návrh na usnesení ZM

Důvodová zpráva:
Viz níže

Datum: 9. 11. 2015

Zpracoval

Ing. Jan Seidel

Předkládá

Ing. Jan Seidel

tajemník MěÚ

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
ustanovuje
01.01
Odborný poradní sbor pro vedení kroniky města Trutnova,
jmenuje
02.01
předsedou sboru pana Prof. PhDr. Vladimíra Wolfa, členy sboru prof. Antonína
Justa a Mgr. Vlastimila Málka a tajemnicí sboru Mgr. Petru Velebovou,
bere na vědomí
03.01
že od 1. 1. 2016 bude funkci kronikáře vykonávat paní Mgr. Alena Křivská,
uděluje
04.01
čestné uznání panu prof. Antonínu Justovi za vedení kroniky města Trutnova od r.
1958 do r. 2015 a při této příležitosti uděluje panu prof. Antonínu Justovi též titul
čestného kronikáře města,
doporučuje
05.01
Zastupitelstvu města Trutnova schválit poskytnutí finančního daru
50.000 Kč panu prof. Antonínu Justovi pro další publikační činnost.
Zastupitelstvo města Trutnova
vědomo si zásluh prof. Antonína Justa o vedení kroniky města Trutnova
a o zmapování historie města Trutnova:
schvaluje
01.01
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč panu prof. Antonínu Justovi na
jeho další publikační činnost.

Podpis tajemníka MěÚ:

Město Trutnov je povinno dle ust. § 1 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v platném znění, vést
kroniku města. Od r. 1958 vede kroniku města Trutnova pan prof. Antonín Just (
). V současné době
je kronika vedena pouze v psaném textu, přičemž však s ohledem na technologický rozvoj a nástup nových
technologií vyvstala potřeba vést kroniku města i v elektronické podobě vč. příloh apod.
Vzhledem k této skutečnosti a též potřebě zajištění kontinuální práce na tvorbě kroniky města Trutnova
s ohledem na věk pana prof. Antonína Justa bylo v průběhu roku 2015 vytipováno celkem 8 možných
kandidátů na post kronikáře města Trutnova, přičemž základními kvalifikačními předpoklady bylo
vysokoškolské vzdělání, nejlépe v oboru český jazyk, dějepis, popř. všeobecné učitelství, vztah k městu
a regionu a též zkušenosti s publikační činností. Kandidáti na post kronikáře byli vytipováni mj. z řad učitelů
trutnovských škol a zaměstnanců dalších regionálních institucí. Po předběžném posouzení byli osloveni
celkem tři kandidáti. Na základě provedených pohovorů a vyslechnutí stanovisek jednotlivých oslovených
kandidátů byla vybrána paní Mgr. Alena Křivská. Paní Mgr. Křivská v současné době pracuje v Muzeu
Podkrkonoší v Trutnově, provádí průvodcovskou a edukační činnost. Současně příležitostně publikuje
v regionálních tiscích.
I pro zajištění kontinuity práce je navrženo vytvoření Komise pro vedení kroniky města Trutnova jakožto
poradního a metodického orgánu nové kronikářky, přičemž za členy této komise jsou navrženi výhradně
odborníci na historii a region Trutnova – předseda komise Prof. PhDr. Vladimír Wolf, člen komise a metodik
nové kronikářky prof. Antonín Just a dále Mgr. Vlastimil Málek, ředitel Muzea Podkrkonoší. Tajemnicí
komise je navržena Mgr. Petra Velebová. Pozice stávajícího kronikáře pana prof. Antonína Justa je v komisi
umocněna tím, že se předpokládá předávání zkušeností, které nabyl při tvorbě kroniky města Trutnova.
Vzhledem k tomu, že město Trutnov si je vědomo vážnosti funkce kronikáře a oceňuje mimořádný přínos
pana prof. Antonína Justa pro zmapování historie města a vedení kroniky města Trutnova, je Radě města
Trutnova navrženo:
- udělení čestného uznání za dosavadní vedení kroniky města Trutnova panu prof. Antonínu Justovi, neboť
jeho zásluhy o kroniku města Trutnova jsou mimořádné, a to udělením čestného uznání,
- udělit panu prof. Antonínu Justovi titul čestného kronikáře města Trutnova.
S ohledem na bohatou publikační činnost prof. Antonína Justa je Zastupitelstvu města Trutnova v souvislosti
s ukončením aktivní kariéry kronikáře města Trutnova navrženo poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč
na další publikační činnost.
K předání daru a čestného uznání panu prof. Antonínu Justovi a představení nové kronikářky města paní
Mgr. Aleny Křivské by došlo při slavnostním shromáždění v prostorách Staré radnice v průběhu ledna roku
2016. Současně by součástí slavnostního shromáždění byla prohlídka kronik města Trutnova, které vedl pan
prof. Antonín Just.

