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Rychnov: Spor o dopravu

Starosta:
Chod úřadu
je naprosto
průhledný

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

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (bed) Jiří Rokl
(SNK-ED, nyní kandidující za Nestraníky) byl starostou
Rychnova už počtvrté.
Na co jste nejvíc pyšný?
Myslím si, že na to, co chtělo nejméně osmdesát procent rychnovských občanů, na dokončení krytého plaveckého bazénu. Chtěl bych
ještě zmínit, že v loňském roce se
nám po neobvyklém suchu podařilo udělat úplně nový vrt, který zajištuje občanům Rychnova dobrou
pitnou vodu se zárukou, že jí bude
dostatek.
Je nějaké rozhodnutí, které byste
změnil?
Moje rozhodnutí byla vždy konzultována s radou města i se zastupitelstvem a myslím si, že bych absolutně v tuto chvíli radikálně neměnil žádná.
Je něco, co se během uplynulého
volebního období nepovedlo?
Ano. Teď se otevírá letovisko Studánka, jehož obnova byla projektem soukromé firmy, která získala
peníze z evropských fondů. My
jsme podávali projekt a chtěli jsme
okolní lesopark Včelný, který je velice vyhlášený, doplnit altánky a
cestičkami. Prošlo nám to v rámci
regionálního operačního programu administrativním kolem, ale
bohužel již nebyla politická vůle regionální rady tento projekt schválit. To mě velice mrzí.
Opoziční strany slibují, že zlepší
transparentnost úřadu. Co si o
tom myslíte?
Nechme to po volbách, potom ať
zlepšují. A v případě, že se jim to
nepodaří, tak by měl někdo za čtyři roky zhodnotit, že slibovali, že
budou zprůchodňovat a zlepšovat, a o kolik procent se jim to podařilo. Já zastávám názor, že jsme
transparentní město, máme průhledné vyhlášky, transparentní zadávání veřejných zakázek i vnitřní
směrnici k zákonu o zadávání veřejných zakázek. To si někteří lídři
ani nezjišťovali, jaký stav je na městě dnes, a přesto pouštějí takovou
fámu, že budou něco zlepšovat.
Co říkáte na kritiku dopravního
systému?
Kdyby si někdo udělal třeba ve
středu dopoledne během trhů na
náměstí záznam, tak zjistí, že lidé
používají horní polovinu náměstí
skutečně jako chodci, jdou na trh.
Jestli má někdo pocit, že bude optimalizovat dopravu v Rychnově,
což se objevilo u mnoha stran, tak
bych prosil, aby si nejdříve zjistili
základní údaje a porovnali si, co je
porovnatelné a co je jasné. Jestli
chtějí někoho zabít, tak ať tam jezdí. A všichni, kteří chtějí změnit
parkování, si neuvědomují, že je
podepsána smlouva s firmou Activ
parking na 10 let a jakékoliv vypovězení nebo změna může pro město
znamenat velké soudní problémy.

Splněný sen Letos v srpnu otevřel Rychnov nad Kněžnou krytý bazén s atrakcemi.

H

ned na začátku volebního období v roce
2006 se současný rychnovský starosta Jiří
Rokl (původně SNK-ED, nyní kandidující za Nestraníky) musel dostat do zastupitelstva, aby se
mohl počtvrté stát starostou. Ve
volbách totiž skončil jako první
náhradník vítězného Sdružení nezávislých kandidátů-Evropských
demokratů (SNK-ED). Jeden z
jeho úspěšnějších kolegů ale odstoupil a zastupitelskou funkci
mu přenechal.
Jiří Rokl říká, že jeho kolegové
na kandidátce si ho vybrali jako
lídra proto, že ho chtěli za starostu.

Petici proti zvolení
podepsalo přes tisíc lidí
„Dohodli se, říkali, že klidně odstoupí dva nebo tři, pokud to
bude potřeba. To je jejich právo a
zákon to umožňuje. Není to nic
proti ničemu, ale vyvolalo to u lidí
kontroverze proti mně. Těžko se
vysvětluje, že nebylo nic porušeno,“ říká Rokl.
Dodává, že oproti ostatním
stranám měla ve volbách SNK-ED
mnohem víc kandidátů, kteří
měli víc jak tisíc hlasů, a do zastupitelstva se nedostal jen těsně.
„Na kandidátce jsme měli osm
lidí, kteří získali víc jak 1 000 hlasů. Já jich dostal 1 100 a můj pan
kolega 1 102, čímž jsem se dostal
za hranici,“ vysvětluje Rokl.
Pro jeho zvolení starostou hlasovala koalice, kterou SNK-ED sestavilo s KDU-ČSL, Volbou pro
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město a s podporou komunistů.
Získal také hlasy socialistů, celkem se pro něj vyslovilo 17 zastupitelů kromě občanských demokratů. Ti zůstali s ČSSD v opozici.
Zvolení starosty odmítlo asi 1 100
obyvatel peticí, která žádala, aby
se Rokl funkcí vzdal a zůstal nanejvýš řadovým zastupitelem.
Kritiku od části řidičů sklidila
rychnovská radnice za řešení dopravy na Starém náměstí. Radnice se nejprve přehrazením komunikace uprostřed náměstí snažila
řidiče přesvědčit, aby na náměstí
jezdili, jen pokud tam jet potřebují a zaparkují. Jenže většina řidičů

přes centrum dál pouze projížděla a to způsobovalo další problémy. Proto je nyní náměstí rozděleno na horní a dolní část a průjezd
z jedné poloviny do druhé je znemožněn. Doprava na náměstí se
tak zklidnila a většina jeho horní
části slouží jako pěší zóna.

„Doprava v centru
se sklidnila“
„Osobně trvám na tom, že takto
zavedený systém je funkční a že v
centru se doprava zklidnila, což
máme přepočítáno opakovanou
analýzou,“ říká Rokl a dodává, že
70 procent aut dřív Starým náměstím jen projíždělo.
„Jestli nové vedení města řekne, že průjezd náměstím otevře,
tak - myslím - si koleduje o malér
a že se tam něco stane. Lidé si totiž zvykli pohybovat se tam volně,“ říká Rokl.
Město také zavedlo parkovací
systém provozovaný firmou Activ
Parking. Některým lidem vadilo,
že musí zaplatit parkovné, i když
zastaví třeba jen na chvíli, než si
odběhnou na poštu.
Během uplynulého volebního
období město opravilo Pelclovo
divadlo.
„Stálo přes 40 milionů korun a
po 110 letech existence už si to silně zasloužilo. Myslím si, že se
městu a kultuře posloužilo,“ míní
starosta. Připomíná, že město
také pokračovalo v opravách zámecké jízdárny.
S vlastníkem tamního pivovaru
město také založilo minipivovar a
společně obnovili výrobu piva

Foto: Jan Strouhal, MF DNES

podle tradiční receptury. V Městském podorlickém pivovaru má
radnice čtvrtinový podíl.
Letos město splnilo sen většiny
domácích, postavilo krytý bazén s
atrakcemi, který v Rychnově chyběl. Otevřel se v polovině srpna a
142 milionů korun na stavbu radnice získala z dotace Evropské
unie. Celkem stavba stála okolo
170 milionů korun.

Potíže dělají opilci
i klienti azylového domu
Některé z kandidujících stran slibují zlepšení bezpečnosti ve městě. Například lídryně TOP 09 Miroslava Knapovská uvedla, že u obchodních center opakovaně obtěžují nakupující lidé pod vlivem alkoholu.
Podle starosty patří Rychnov,
který má kamerový systém, mezi
bezpečnější města v republice.
Velkým problémem jsou ale v posledních letech klienti zdejšího
azylového domova Emauzy. Vlastnické spory v tomto zařízení mají
vliv na to, že klienti tam někdy
ubytování nenajdou a pak se toulají po městě.
„Je to otázka posledních dvou
tří let, kdy prakticky každý den
městská policie někoho musí někde nahánět,“ dodává Rokl. Když
lidé strážníky na problémy upozorní, ti podle něj reagují rychle.
Pavel Bednář

» Zítra čtěte Jičín
hradec.idnes.cz
Další předvolební inventury na radnicích
v kraji naleznete na hradec.idnes.cz

Opozice:
Chceme
průhlednější
úřad
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (bed) V
opozici na rychnovském zastupitelstvu jsou dva zástupci z ČSSD a
čtyři z ODS.
ČSSD na radnici požaduje průhlednější výběrová řízení. Ve výběrových komisích by měli podle lídra kandidátky Josefa Ješiny sedět
zastupitelé místo úředníků majetkové správy.
Zasedání zastupitelstva by
ČSSD pořádala ve větších prostorách, než je zasedací sál městského úřadu. „Zasedačka je nyní malá
i pro nás zastupitele,“ dodává Ješina.
Za největší nesmysl radnice považuje ČSSD řešení dopravy na náměstí. „Pan starosta navrhl řešení s
partou odborníků z Ostravy, kterým město zaplatilo kupu peněz, a
ti páni z Ostravy chtěli nám Rychnovákům říkat, jak máme jezdit.
Když se systém zavedl a starosta obhajoval, že je to nejlepší řešení, tak
za půl nebo tři čtvrtě roku přišel s
úplně jiným řešením,“ míní Ješina.
ČSSD by také zlepšila propagaci
města v turistickém ruchu i v souvislosti s blízkostí Orlických hor. V
městem vydávaných materiálech
by se mohli podle Ješiny objevovat
i nabídky soukromých restaurací a
hotelů. Navíc by ČSSD chtěla spolupracovat s majiteli zámku při pořádání kulturních akcí. ČSSD také
požaduje, aby město při pronájmu
svého majetku zavedlo tržní ceny.
Hlavně při pronájmu skládky odpadu.
Ješina také navrhuje recyklovat
na skládce stavební odpad, čímž
by se ušetřilo. Zlepšil by také práci
technických služeb a v okrajových
částech péči o chodníky a místní
komunikace. Myslí si také, že by se
městská policie měla věnovat také
větší ochraně bezpečí a víc kontrolovat čistotu města.
„Připadá mi, že sice máme monitorovací systém, ale když se náhodnou něco stane, tak to nikdo
nevyhodnotí,“ dodává Ješina.

„Úředníci názory občana
nepotřebují“
Lídr kandidátky rychnovské ODS
Jan Skořepa se domnívá, že současnému starostovi moc nejde řízení
úřadu.
„Myslím, že někteří vedoucí
úředníci městského úřadu vlastě
už občana a jeho názory nepotřebují, vědí nejlépe jak co udělat a
rozhodnout. Bohužel občas rozhodují osobní či kamarádské zájmy
nad zájmy občanů města. Chybí
tedy jasná, srozumitelná a průhledná komunikace s občany města,“
míní Skořepa.
ODS chce v Rychnově zprůhlednit fungování městského úřadu a
jeho rozhodování a zlepšit komunikaci s občany.
„K palčivým otázkám patří způsob parkování na území města, organizace dopravy a v neposlední
řadě stále stoupající zadlužení
města,“ dodal Skořepa. Podle něj
městská policie není příliš aktivní
vyjma kontroly poplatků za parkování.

Očima čtenářů
Swing Mezi účinkujícími na dvacátém
pohádkovém festivalu nechyběla ani
zpěvačka Eva Pilarová.
Foto: Karel Weiss, kasparek-bzenec.rajce.net

Ohlédnutí za pohádkou Dvacátý jubilejní ročník festivalu
Jičín-město pohádky v září týden skládal hold všem českým
Foto: Karel Weiss, kasparek-bzenec.rajce.net
pohádkám.

Loutky Děti mohly v divadle Srdíčko
Finále V programu na Valdštejnově náměstí zpíval i
Miro Šmajda.

Foto: K. Weiss, kasparek-bzenec.rajce.net

vidět loutkové pohádky, třeba Pilulky
čaroděje Dobroděje a O statečné Máně.
Foto: Karel Weiss, kasparek-bzenec.rajce.net

