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J
ako by si zastupitelé ve Dvoře
Králové řekli, že čtyři roky
jsou na jedno volební období
příliš a bude lepší si je rozdě-

lit na polovinu. V roce 2008 proto
odvolali všechny tři nejvyšší před-
stavitele města a nahradili je nový-
mi lidmi.

Radniční rošáda však nespadla z
nebe. Její hlavní příčinou byly sou-
kromé problémy tehdejšího mís-
tostarosty Petra Mrázka z Volby pro
město, kterému o několik měsíců
dřív soud za nehodu v opilosti ulo-
žil třicetitisícovou pokutu a na tři
roky mu zakázal sednout za volant.

Tehdejší koaliční kolegové z
ODS prosadili Mrázkovo odvolání a
ten na to odpověděl vypovězením
koaliční smlouvy a zákulisními jed-
náními, která vyvrcholila sezaze-
ním starosty Daniela Lukeše a jeho
zástupce Jana Béma z ODS.

„Pan Mrázek se nám pomstil za
to, že byl na minulém zastupitel-
stvu odvolán z funkce místostaros-
ty,“ uvedl tehdy odcházející mís-
tostarosta Bém. Zastupitelům se
poté na druhý pokus podařilo usta-
vit nové vedení města s první sta-
rostkou v historii Dvora Králové Edi-
tou Vaňkovou (ČSSD) a místostaros-
ty Pavlem Krausem (VPM) a Vasi-
lem Bibenem (ČSSD).

„Jako ČSSD jsme chtěli i po odvolá-
ní starosty Daniela Lukeše a jeho zá-
stupce Jana Béma udržet vedení měs-
ta odpovídající výsledkům voleb.

Když ale vítězná ODS nechtěla slevit
ze svých přemrštěných požadavků na
křesla v radě, nezbylo nám nic jiného
než v zájmu stability města funkce ve
vedení přijmout,“ hodnotí dnes s od-
stupem času tehdejší hektické dění
Vaňková.

„Jsem ráda, že se mi v druhé polo-
vině volebního období podařilo na-
plnit můj hlavní cíl, se kterým jsem
funkci starostky přijala - uklidnit si-
tuaci ve městě, usmířit politické ri-

valy a přimět je ke společné práci ve
prospěch Dvora,“ dodává starostka.

Za největší úspěchy svého dvou-
letého působení v čele radnice po-
važuje probíhající rekonstrukci ná-
městí T. G. Masaryka a nedávné
usnesení zastupitelstva o jedno-
stranném vypovězení smlouvy se
soukromou společností Vodovody
a kanalizace Dvůr Králové, s jejímiž
službami není vedení města dlou-
hodobě spokojeno.

„Dotáhnout do úspěšného kon-
ce otázku vodovodů a kanalizací a
vyřešit čistírnu odpadních vod po-
kládám za jednu z našich priorit i
pro následující volební období. A
asi úplně nejvýš bych postavila se-
hnání nějakého velkého investora
do průmyslové zóny, abychom zvý-
šili zaměstnanost,“ říká Vaňková.

Při řešení problémů s vodou a ka-
nalizacemi může počítat i s podpo-
rou dalších politických uskupení.
„Pro nás je nejdůležitější úspěšné
ukončení smluvního vztahu s VaK a
vytvoření městské společnosti, kte-
rá se bude o nakládání s vodou sta-
rat,“ potvrzuje lídr Volby pro město,
současný místostarosta Pavel
Kraus. K dalším prioritám Volby
pro město patří i kvalitní dokonče-
ní rozběhnuté rekonstrukce náměs-
tí včetně přilehlých ulic a lepší pro-
pojení centra města s areálem zoo.

„Za tímto účelem chceme zřídit
bezplatnou kyvadlovou dopravu,
která turistům usnadní během jed-

né návštěvy poznat město i zoolo-
gickou zahradu,“ upřesňuje Kraus.

Větší spolupráci města se zoo
chtějí prosadit i kandidáti TOP 09.
„Chceme podporovat podnikání a
zaměstnanost. S tím souvisí i pod-
pora cestovního ruchu a větší pro-
pojení města se zoologickou zahra-
dou,“ říká dvorský lídr TOP 09 Emil
Kudrnovský.

Marketing města se s marketin-
gem zoologické zahrady podle něj vů-
bec nedá srovnat. „V tom máme vel-
ké rezervy. Třeba bychom se chtěli do-
mluvit se zahradou, aby začala prodá-
vat dvoudenní vstupenky a návštěvní-
ky tak přiměla ve městě strávit delší
čas,“ dodává Kudrnovský.

Občanští demokraté chtějí zno-
vu oprášit přípravu protipovodňo-
vých opatření a jejich podporu má i
každá snaha o vyřešení problémů s
vodným a stočným.

„Za velice důležité považujeme i
investice do komunikací. Potřebuje-
me vybudovat kruhový objezd u
oční školy a opravit ulice 28. října a
5. května. Ty sice patří kraji, ale tře-
ba chodníky a kanalizace jsou naše.
Tam je nutná spoluúčast města a
tím to můžeme postrkovat ku-
předu,“ říká lídr ODS Jan Bém.

Ivan Truhlička
» Zítra čtěte Rychnov nad Kněžnou

Krátce
HRADEC KRÁLOVÉ

Šiklová bude přednášet
o minoritách

V rámci Týdne knihoven vystoupí
dnes ve Studijní a vědecké knihov-
ně v Hradci Králové respektovaná
česká socioložka Jiřina Šiklová se
svojí přednáškou Občanská společ-
nost a minority. Přednáška začne v
17 hodin v konferenčním sále v 5.
patře. Vstup volný. (ram)

HRADEC KRÁLOVÉ

Katalog sociálních
služeb je na internetu
Kdo hledá pomoc s péčí o seniory
nebo osoby s postižením, najde ji v -
novém webovém katalogu Králové-
hradeckého kraje na adrese
http://socialnisluzby.kr-kralovehra-
decky.cz. Katalog informuje o soci-
álních službách pro seniory, osoby
s postižením, osoby bez přístřeší,
pro duševně nemocné a další. „Ob-
čanům a institucím tím zjednodu-
šujeme hledání potřebné pomoci,“
řekl radní Královéhradeckého kraje
Miroslav Uchytil, který je odpověd-
ný za sociální oblast. (bed)

FAKTA

Dvůr Králové
nad Labem
starostka Edita Vaňková (ČSSD)
počet obyvatel 16 334
průměrný věk 40,66

rozpočet 2010 (v milionech Kč)
příjmy 319
výdaje 318
přebytek +1

složení rady
ČSSD 2
SNK-ED 2
SZ 1
VPM 2

složení zastupitelstva
ČSSD 3
KSČM 1
ODS 7
SNK-ED 3
SZ 2
VPM 5

Vaše názory nás zajímají
Piště a mailujte na adresu
redhk@mfdnes.cz. tř. Karla IV.
468/18, Hradec Králové 500 02

Doprava v Náchodě
se musí řešit hned!
»add Obchvat Náchoda
Neustále se mluví o obchvatu měs-
ta, ale je jasné, že čekat na ob-
chvat, který bude možná stát reál-
ně za asi 10-15 let, nelze. Situace se
musí řešit okamžitě a uvnitř města.
Ten, kdo hodně jezdí po celé repub-
lice, zjistí, že problém si udělalo
města tak trochu samo. Vydejte se
na výlet například do Zlína.
V téměř čtyřikrát větším krajském

městě vede středem města také sil-
nice první třídy. Rozdíl je ale pod-
statný. Silnice se ve městě rozšiřu-
je na čtyři pruhy, křižovatky jsou
řízeny světelnou signalizací a do-
prava je plynulá. V Náchodě se
udělala ze silnice téměř „pěší“
zóna s několika ostrůvky a široký-
mi barevnými zebrami uprostřed,
aby se silnice zúžila na dva pruhy.
Vrchol je pak úzká kruhová křižo-
vatka u Slávie s frekventovanými
přechody pro chodce.
Další příklad můžeme najít třeba
ve Frenštátu pod Radhoštěm.
Opět silnice první třídy procházejí-
cí centrem. Dvouproudá silnice se
okamžitě po vjezdu do města
mění na čtyři pruhy a doprava je

naprosto plynulá. Jistě, město je
menší a silnice nemá charakter
tranzitní mezinárodní komunika-
ce. To není ale podstatné. Důleži-
té je to, že všude jinde pochopili,
že silnice první třídy jsou pro
auta, pro plynulý provoz a nikoliv
pro plynulý „provoz“ chodců.
Dle mého názoru by stačilo rozší-
řit pouze na dva pruhy silnici ze
Starého Města ke křižovatce u Slá-
vie, kterou je ale nutné rozšířit a
zkapacitnit. Například zavedením
tzv. „bypassů“ ve směru z ulice Bo-
ženy Němcové na Hradec, ve smě-
ru od Hradce k sídlišti u nemocni-
ce a ve směru od nemocnice smě-
rem na Polsko. Obyvatelům posta-
vit z estetického hlediska průhled-

nou protihlukovou a protipracho-
vou stěnu (viz v hradecké ulici
Okružní). Dále omezit přechody
pro chodce bezprostředně u kru-
hové křižovatky posunutím o pár
metrů dále (chápu, podchod by
byl drahý). Jsem přesvědčen, že za-
vedením těchto poměrně jednodu-
chých a finančně únosných řešení
by nevznikaly každodenní kolony,
které brzdí ekonomický rozvoj ne-
jen Náchoda, ale celého regionu,
hlavně nezaměstaností těžce posti-
ženého Broumovska.
Máme před sebou obecní volby a
já budu volit ty, kteří seberou odva-
hu a začnou řešit dopravu v Nácho-
dě hned. A myslím, že nejen já.
Lukáš Hájek

Volá se po obchvatech.
I Hradec se dusí
Dost mě vadí, jak každý volá po
obchvatech Jaroměře a Náchoda.
Ale že se Hradec dusí pod náva-
lem kamionů a jsou věčné zacpy
na okruhu hlavně kolem nemocni-
ce, to nikdo moc neřeší.
Přitom obchvat Jaroměře a Ná-
choda bude zbytečný, až se dosta-
ví dálnice k polským hranicím. A
pomohlo by to i Hradci k obchva-
tu z obou stran. Jestli je pan mi-
nistr Bárta tak chytrý, jak se dělá,
tak by měl D11 dokončit. Jinak je
jenom jeden z mnoha přede-
šlých.

Oldřich Benák, Hradec Králové

Další předvolební inventury na radnicích
v kraji naleznete na hradec.idnes.cz

Fórum čtenářů

DVŮR KRÁLOVÉ NAD
LABEM (van) Země-
třesení v zastupitel-
stvu donutilo před
dvěma lety místosta-

rostu Jana Béma (ODS) odejít prak-
ticky ze dne na den od stolu plné-
ho rozdělané práce. A nové vedení
města podle něj vysoko nastavené
pracovní tempo nedokázalo udr-
žet. „Naše dva roky na radnici byly
dobré, zbytek volebního období
pod taktovkou ČSSD a Volby pro
město byl tak na třicet procent,“
říká Bém.
Proč tak málo?
Některé věci, na nichž jsem se sna-
žil spolupůsobit i po mém nuce-
ném odchodu z postu místostaros-
ty, se podařily, ale s některými věc-
mi si nedali říci. Především s těmi,
které měl v gesci místostarosta Pa-
vel Kraus.
Co konkrétně máte na mysli?
Já jsem předával místostarostovi
Krausovi rozjeté projekty v celko-
vé hodnotě 700 milionů korun.
Kdyby se z toho podařila dotáh-
nout jen polovinu, tak by to stálo
za to. Například slibně rozběhnu-
tá byla protipovodňová opatření,
která by ochránila území vnitřní-
ho města zasažené povodní v
roce 2000. Bohužel se na tom po
našem odvolání neudělalo téměř
nic. Ty dokumenty jsou dodnes
ve skříni, aniž by na ně někdo sáh-
nul.
Co se vám z vašeho pohledu v té
první polovině volebního období
podařilo nejvíc?
Cením si našeho Strategického plá-
nu rozvoje města, což je velice dů-
ležitý dokument. Dále projektu na
úpravu náměstí s rekonstrukcí ob-
jektu Regina a podáním žádosti o
evropskou dotaci, kterou se podaři-
lo dotáhnout do úspěšného konce
asi měsíc po našem odvolání. Také
námi připravovaná nová tartano-
vá dráha na atletickém stadionu se
otevírala krátce poté, co jsme skon-
čili.
K vašim velkým projektům patři-
lo i vybudování městské sluneční
elektrárny v průmyslové zóně...
Na to jsem hodně zvědavý. Za chví-
li bude polovina října, ještě se ne-
koplo do země a na výstavbu jsou
potřeba minimálně tři měsíce. Jest-
li investor, se kterým se naši ná-
stupci dohodli, nestihne do konce
roku připojit elektrárnu do sítě,
tak všechno padne a město z toho
nebude mít ani korunu.

Renesanční radnice Město dokončilo rekonstrukci královédvorského náměstí včetně přilehlých ulic. Foto: O. Littera, MF DNES

DVŮR KRÁLOVÉ NAD
LABEM (van) Dvor-
ská starostka Edita
Vaňková (ČSSD) strá-
vila kvůli politickým

tahanicím v zastupitelstvu v čele
radnice jen polovinu volebního ob-
dobí. Přesto je s výsledky své krizo-
vé mise spokojena.

„Je za námi volební období, kte-
ré mělo své vážné politické a eko-
nomické problémy, ale jsem pře-
svědčena, že se nám společně s dal-
šími zastupiteli podařilo tyto pro-
blémy zvládnout a že máme za se-
bou mnohé a nemalé úspěchy,“
říká.

Čeho si ceníte nejvíc?
Určitě probíhající rekonstrukce
náměstí T.G. Masaryka, na kterou
se nám podařilo získat 75 milionů
korun z evropských fondů. Lidé
sice zatím nevidí žádné konkrétní
výsledky, protože vše bude hotové
až příští rok, a spíš žehrají na pro-
blémy, jež podobné akce vždy pro-
vázejí. Ale dokončení všech pláno-
vaných prací podle mě významně
přispěje k dalšímu posílení rozvo-
je cestovního ruchu v našem měs-
tě.
Za velmi důležité považuji i to, že
jsme začali vážně řešit problemati-
ku vztahu k soukromé společnosti
VaK včetně výše vodného a stočné-
ho, se kterou se město potýká už
mnoho let.

Co se z vašeho pohledu naopak
úplně nepodařilo?
Bohužel se nám opět nepodaři-
lo vyřešit dlouhodobé problé-
my s čištěním odpadních vod:
buď získat do vlastnictví města
stávající čistírnu v areálu bývalé
textilky Tiba, nebo začít stavět
vlastní.

Od svých předchůdců jste přebra-
li rozběhnutý projekt obří sluneč-
ní elektrárny v městské průmys-
lové zóně. Jak si stojíte v této
věci?
Tam se bohužel stále vůbec nic
neděje a pokud se do konce roku
nepodaří elektrárnu postavit a
připojit, tak může být všemu ko-
nec. Rada se proto rozhodla na-
psat investorovi dopis, ve kte-
rém jej žádáme o informace a
sdělení, jak to s tou stavbou vlast-
ně je. V této chvíli nám nezbývá
nic jiného než počkat na odpo-
věď.

Očima čtenářů Nedávné XVII. svatohubertské slavnosti na Kuksu
uzavřel ohňostroj. Foto: Miloslav Knap, omero.rajce.net

výběr z dopisů, kráceno

hradec.idnes.cz

Opozice:
Bez nás pracovala
radnice
na třicet procent

Dvůr: radniční rošády
»Předvolební seriál: MF DNES před komunálními volbami představuje a analyzuje dění v největších městech kraje

Starostka:
Máme za sebou
nemalé
úspěchy

Jedná se o bytovou jednotku 1+1 
ve 3.NP bytového domu 

v obci Meziměstí, okres Náchod.

Nejnižší podání: 130.000 Kč
Tržní odhad: 255.000 Kč

Více na www.euro-drazby.cz
tel.: 800 900 922
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