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Broumov odmítl
Sportcentrum.
Zastupitelé: Je to
megalomanské
BROUMOV (lík) Zastupitelé Broumova na pondělním mimořádném zasedání odmítli výstavbu
chystaného Sportcentra v areálu
bývalého pivovaru. Proti hlasovalo
šestnáct z třiadvaceti zastupitelů.
Sportovní centrum za čtvrt miliardy korun považuje vedení radnice
za obrovské riziko.
A to i přesto, že projekt už získal
dotaci z evropských fondů ve výši
poloviny nákladů. Chystaná akce
je přesto podle nového vedení města s ohledem na ekonomickou situaci pro pokladnu Broumova neufinancovatelná.
Projekt Sportcentra prosazovalo minulé vedení, především bývalá starostka z ODS Libuše Růčková. Sportcentrum bylo také jedním
z předvolebních témat a zřejmě i
jedním z důvodů, proč ODS v Broumově neuspěla. „Plánované sportovní centrum nemá dostatečnou
veřejnou podporu pro to, aby mohlo vzniknout,“ říká starosta Broumova Milan Kotrnec, „jen finanční
spoluúčast města by znamenala výdaje v hodnotě celoročního rozpočtu, a to bez provozních nákladů.“
Zastupitelé neodmítli projekt
hned. Vedení města si na něj nechalo po svém zvolení nejprve vypracovat odborné stanovisko. Odborníci
tvrdí, že projekt má velká rizika jak
právní, tak finanční. Především
zpochybnili smlouvy na provoz a
pronájem, které minulé vedení
města uzavřelo s místní společností. Ta měla provozovat Sportcentrum po dobu dvaceti let, a to tak,
že veškeré náklady na provoz by se
hradily z městského rozpočtu.
„Smlouvy města se společností,
která bude sportovní centrum provozovat, nejsou platné. Byly uzavřeny tak, že jsou pro město nevýhodné. Případnou ztrátu z provozu by město muselo samo financovat,“ konstatovali experti.
Zpracovaná finanční analýza od
nezávislých expertů nedoporučuje
realizaci projektu proto, že současná zadluženost města činí 60 milionů korun. Při novém dluhu ve výši
90 milionů by muselo město po
dobu devíti let nutně zvýšit výdaje.
Rozpočet by ročně zatížilo deset
milionů splátek úvěru, dalších pět
na úrocích. Ztráty z provozu Sportcentra odhadují experti ročně na 5
až 8 milionů. Každý rok by tedy
Sportcentrum stálo městskou pokladnu 20 až 23 milionů.

Císařská cesta
Historické centrum
Obnovená Císařská cesta by
mohla být dalším turistickým
lákadlem Hradce.
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Když byl Hradec ještě pevností
Ochránci památek ve východních Čechách chtějí v Hradci Králové obnovit Císařskou cestu z první poloviny 18. století.
HRADEC KRÁLOVÉ Ke všem turistickým atrakcím, které lákají návštěvníky za historií Hradce Králové, by
měla v budoucnu přibýt i obnovená Císařská cesta.
Ta vznikla při výstavbě hradecké pevnosti v první polovině 18.
století, byla osázená patníky a stromy. Přestože dnes není v centru
města patrná, neustále figuruje v
mnohých plánech a katastrálních
mapách města.
Obnovit ji chtějí členové Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. Císařská cesta
by prodloužila už existující III. naučnou pěší trasu po hradeckém
opevnění a mohla by se stát další
nenákladnou atrakcí procházek
historickým centrem.
Obnovení císařské cesty nic nebrání.
„Pozemky, na nichž vede, jsou v
majetku města už z dob Rakouska-Uherska. Cesta vede parkem
Kubišovy sady hned pod někdejším opevněním. Tak jediným problémem bude jen přeložení částí
dnešních cest, aby se mohl zachovat pěší a cyklistický provoz v par-

Proč bychom si měli
spořit na důchod?
»Studenti čtou a píší noviny Názory středoškoláků v kraji
Proč bychom si měli spořit na důchod? Dříve si na důchod nikdo nespořil, a přece ho od státu dostával, tak proč my už nebudeme?
To je bohužel nespravedlivé, ale
má to i svoje logické odůvodnění.
Rok od roku je medicína dokonalejší, a tak se vysokého věku dožívá
většina naší populace. Důchodců
přibývá a přibývat bude. Aby se to
alespoň zčásti vyrovnalo, tak se
bude totiž i zvyšovat věk, dokdy se
bude pracovat, na 65 let. Doteď na
jednoho důchodce vydělávali dva
pracující lidi, ale asi za dvacet let
by to mohlo být tak, že by jeden vydělával na jednoho, a to by měli
oba málo peněz. Kdyby ale stát neměl tak velký státní dluh, dnes je
to už přes bilion korun a každý rok
se o miliardu zvyšuje, tak bychom
si na důchod spořit tolik nemuseli.
Byla by to jen taková drobnější záležitost.
Nechápu, ale proč na to tolik
lidé nadávají, sice se nějak o ekonomiku a politiku nezajímám, ale
když si ty politiky, co tam teď jsou,
zvolili, tak proč se jim zas něco nelíbí. Chtějí přece jen udržet ekonomiku. Myslím, že tohle je i dobrý
nápad, ale i hodně složitý, jak se s
tím vyrovnat.
A co si myslíte o stálém zvyšování daní? Na co je teda vlastně bu-

vznikla v době, kdy
Hradec i lesy kolem něj
patřily do majetku císaře.

deme platit, když na důchody už
si vlastně téměř každý, brzy úplně
každý bude muset platit sám. Doteď jsme aspoň věděli, že to jde
na důchody a že nám pak na ně
také někdo vydělá. Ale na co je
teda budeme platit my? To je jednoduchá otázka. My je budeme
platit na ty, co nechtějí pracovat na Romy, přistěhovalce (některé)
a i na drogově závislé. A to já osobně teda nechci! Proč bych jim platila, když oni nic nedělají a ani nic
dělat nechtějí? Jsou také lidi, kteří
by normálně pracovali, kdyby nebyli nějak psychicky nebo duševně postižení, a prostě nemohou,
tak těm bych klidně platila, to
budu dělat klidně ráda, protože
vím, že oni tu pomoc skutečně potřebují.
A jak se nejlépe zabezpečit na
stáří? Nejvýhodnější je mít příjem
z pronájmu, vlastní firmu, výhodné akcie nebo dluhopisy. Jenže
obyčejný člověk, který si vydělá třeba třináct tisíc měsíčně a akorát s
tím vyjde, jak ten by si ještě mohl
dávat peníze stranou na důchod?
To je ale záležitost asi tak na dvacet let a pak by se to snad mělo
zase vrátit do normálu. Snad to
naše společnost přežije.
Adéla Kulichová
Gymnázium Broumov

FAKTA

Kudy vedla
Císařská cesta
Začátek měla na hradecké
Pospíšilově třídě. Ve směru od
Slezského Předměstí k Pospíšilově
soše, v úrovni křižovatky, kde je
střední průmyslová škola stavební,
odbočí mírně vlevo do parku. Tam
vede pravidelným esíčkem do ulice
u areálu Slávie, kde pokračuje jako
asfaltová místní komunikace až k
objektu staré nemocnice.

Manévrům Hradecké gardy by Císařská cesta také mohla sloužit.
ku. To představuje jen malé náklady. Navíc by nám měli pomáhat
studenti hradecké univerzity a
střední průmyslové školy stavební,“ míní člen společnosti a také
pracovník Státního fondu životního prostředí České republiky Robert Müller.
Dodal, že veškeré parametry cesty, tedy složení materiálu, šířku komunikace i detaily přilehlého příkopu by měla určit archeologická
sonda. Ta přípravě obnovení Císař-

ské cesty předcházela. A kudy vlastně Císařská cesta vedla?

Pro marše Hradecké gardy
„Začátek měla na dnešní Pospíšilově třídě. Pokud jedete od Slezského Předměstí k Pospíšilově soše, v
úrovni křižovatky, kde je dnes
střední průmyslová škola stavební, odbočí mírně vlevo do parku.
Tam vede pravidelným esíčkem,
které dodnes existuje, do ulice u
areálu Slávie. Císařská cesta tam

pokračuje jako asfaltová místní komunikace až k objektu staré nemocnice,“ vysvětluje Robert Müller.
Císařskou stezku by například
mohla využívat při různých vzpomínkových akcích v souvislosti s
bitvou v roce 1866 Hradecká garda.
„Cesta by mohla začínat právě u
stavební školy a v parku by mohla
vést i s kopiemi patníků celým parkem na asfaltku u Slávie, dále by

Fórum čtenářů

výběr z dopisů, kráceno

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

Odvolali ji z funkce
proto, že je v opozici?
Odvolání Vladimíry Svobodové z
funkce vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky, o kterém rozhodla rada zastupitelů 16. února,
vyvolalo u občanů Dobrušky nesouhlas. Kulturní komise města
Dobrušky vyjádřila nad tímto rozhodnutím „rozčarování, pochybnosti a považuje tento krok za neuvážený“. Argumenty, které k tomuto rozhodnutí rady uvedl její člen a
radou pověřený předseda kulturní
komise Petr Lžíčař, nevnímají členové komise jako „důvod vedoucí
k odvolání zkušené pracovnice, jejíž práce byla za poslední tři roky
opravdovým přínosem pro Dobrušku“. Nesouhlasná stanoviska a
řadu otázek k tomuto rozhodnutí
přišli občané vyjádřit také na zasedání zastupitelstva 7. března.
Kulturní zařízení města Dobrušky
slučují pod jedno vedení kulturní
dům, muzeum s expozicí F. L.
Věka, Kino 70 a městskou knihovnu. Vladimíra Svobodová byla vedoucí od 1.7. 2008, kdy byla organizace založena. Oživení kulturního
života města, jehož se svými spolupracovníky dosáhla během této
krátké doby, bylo výrazné a projevi-

pokračovala ke staré nemocnici a
pak k původní Slezské bráně. Tedy
ke vstupu do někdejší pevnosti,“
míní Müller.
Císařská cesta vznikla v době,
kdy Hradec i lesy kolem něj patřily
do majetku císaře. Byla to cesta,
která vedla do města a je zajímavá
tím, že se vinula jako určitá sinusoida.
„To proto, aby obyvatelé pevnosti dobře věděli, kdo se k nim
chystá, kolik návštěvníků je. Mohli
si díky této cestě prohlédnout příchozí ze všech stran a zkontrolovat třeba, jaké zbraně mají nebo
schovávají,“ říká Robert Müller.
Ochránci památek míní, že kdyby se zapojilo město Hradec Králové, mohl by projekt získat podporu
z evropských peněz.
„Ta cesta je stále v mnoha plánech, a to nejen samotné bývalé
pevnosti. Také ve starých mapovacích leteckých snímcích Hradce
Králové z roku 1927 je velmi dobře
vidět i původní stromořadí, které
podél cesty zčásti dodnes vede,“
uvádí Robert Müller.
Petr Broulík

Očima čtenářů V Českém Meziříčí vystoupily metalové kapely Citron
a Motorband.
lo se nejen v kvalitě kultury dovezené, ale zejména v podpoře a vytvoření zázemí pro všechny, kteří se
přímo v místě kultuře věnují. K tomuto úspěchu přispěla znalost
prostředí, kterou V. Svobodová získala během devítileté praxe v městské knihovně, odborné vysokoškolské vzdělání v kulturním managementu, mimořádné pracovní nasazení a především koncepční přístup k této práci.
Starosta Petr Trojan zdůvodnil odvolání reorganizací a nutností
úspor. Tyto odpovědi vzbudily další otázky. Propouští dobrý manažer při reorganizaci pracovníka,
který se ve své funkci osvědčil? Na-
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víc Kulturní zařízení města nejsou
reorganizována jako jiné odbory
úřadu, které se slučují, a funkce vedoucího nezaniká. Naopak do ní
byla nově jmenována dosavadní
vedoucí městské knihovny, která
má obě funkce vykonávat současně.
Starosta na zastupitelstvu sdělil, že
garantem a koordinátorem kulturního a společenského života ve
městě bude Petr Lžíčař. Jenže neuvolněný místostarosta Lžíčař byl
radou ustanoven zároveň garantem územního plánování, dopravy, regionáního rozvoje, památek
a likvidační komise. Vzhledem k
tomu, že Kulturní zařízení města

Dobrušky mají roční rozpočet přes
devět milionů korun, existují záruky, že při tomto způsobu řízení budou tyto velké prostředky opravdu
efektivně využity?
Nabízí se otázka závěrečná: Nemá
odvolání Vladimíry Svobodové
jiné motivy, než jsou deklarovány?
V. Svobodová totiž kandidovala v
komunálních volbách za TOP 09,
ve volbách uspěla a stala se zastupitelkou. Vzhledem k tomu, že vítězové voleb (ODS) se zastupiteli zvolenými za TOP 09 vůbec nejednali,
ačkoli měli na výběr z několika demokratických stran (KDU ČSL,
ČCS, TOP 09), pozvali do rady ke
spolupráci zastupitele KSČM, stala
se V. Sobodová opoziční zastupitelkou. Příznačné pro její odvolání je
i to, že bylo radou odsouhlaseno
jednomyslně, ale na veřejné zasedání zastupitelů, kde měli členové
rady občanům zdůvodnit toto rozhodnutí, tři z pěti členů rady vůbec nepřišli. Na politické pozadí tohoto odvolání poukázal na veřejné
schůzi i zastupitel za KDU ČSL Pavel Hůlek, který zároveň podle zákona o obcích radu požádal, aby
odvolání Vladimíry Svobodové z
funkce znovu přehodnotila a změnila. Propouštění z práce za odvahu vsoupit do politiky a nabídnout
spoluobčanům své síly a znalosti
při řešení společných problémů,
by v demokratické společnosti nemělo být tolerováno.
Jitka Šestáková

