
Hodnocení volebního období 2006 až 2010 
 
Komunálními volbami ve dnech 15. a 16. října skončilo volební období pro 
zastupitelstvo města. Jak hodnotí toto čtyřleté období jsme se zeptali starosty 
města ing. Pavla Šubra, pro něhož se jednalo již o třetí volební období v čele 
města. 
 
Pane starosto, co považujete ve volebním období 2006 až 2010 za 
nejdůležitější? 
Za nejdůležitější považuji fakt, že naše zastupitelstvo se celé období snažilo 
jednat ve prospěch města, že se nepolitikařilo a zbytečně planě nediskutovalo, 
jako to vidíme třeba v Poslanecké sněmovně Parlamentu nebo i v některých 
městech. Díky tomu se podařilo realizovat řadu akcí. 
 
Volební období se většinou hodnotí podle toho, kolik se povede uskutečnit 
investičních akcí. Jak tedy hodnotíte investice města v letech 2006 až 2010? 
Z hlediska investičních akcí bych volební období rozdělil na dvě poloviny. V té 
první jsme dokončovali akce z minulého období, navíc se ještě neprojevila krize, 
ve druhé polovině už bylo složitější získat finanční prostředky a uskutečnili jsme 
spíše menší investiční akce. 
Konkrétně v první polovině volebního období jsme z větších akcí dokončili 
sportoviště u ZŠ, bytový dům č.p. 105 na Malém náměstí, tenisovou halu, 
výstavbu kanalizace v L. Bělohradě a Prostřední Nové Vsi a vodovodu 
v Lánech, zasíťovali jsme a následně prodali 7 stavebních parcel v ulici Karla 
Moora a kompletně zrekonstruovali Komenského ulici (chodníky, veřejné 
osvětlení, přechody pro chodce). 
Ve druhé polovině období bych z větších akcí jmenoval rekonstrukci ulice T. G. 
Masaryka (chodníky, parkoviště, veřejné osvětlení, přechody pro chodce), 
výstavbu chodníků, autobusové zastávky, veřejného osvětlení a přechodů pro 
chodce v Horní Nové Vsi, rekonstrukci budovy mateřské školy v Horní Nové 
Vsi a hlavní budovy v areálu U Lva. 
 
Nejmenoval jste výstavbu kanalizace v Prostřední a Horní Nové Vsi a 
v Lánech a intenzifikaci ČOV v Dolní Nové Vsi. 
Ano, investorem této akce totiž nebylo město, ale VOS, a.s. Jičín. V našem 
městě bylo proinvestováno téměř 100 milionů Kč a šlo určitě o nejvýznamnější 
a pro město nejdůležitější investiční akci. Touto akcí byly prakticky dokončeny 
hlavní řady inženýrských sítí. Město se akce účastnilo především přípravou 
projektu, protože jsme původně chtěli akci realizovat sami, a při výstavbě 
jednáními s občany a následnou úpravou komunikací po výkopech. 



Krom ě už jmenovaných investičních akcí proběhla řada menších investic či 
oprav majetku města. Můžete tyto akce vyjmenovat? 
Jde o drobné akce, ale řekl bych, že právě jejich souhrn dělá město upraveným a 
pěkným. Šlo např. o kompletní opravu schodiště u Fričova muzea, dětská hřiště 
ve Hřídelci a v Lánech (zde byli hlavními tahouny místní hasiči) a kompletní 
opravy dalších dětských hřišť, altán v Bulici, revitalizaci zámeckého parku, 
sběrný dvůr, odstavnou plochu u sportovišť u Bažantnice, parkoviště za 
Jednotou, dva radary, pergolu u základní školy, nové chodníky nebo jejich 
přeložení v Kotykově aleji, v Dolní a Prostřední Nové Vsi, v Harantově ulici, ve 
Flumových sadech, opravu střechy na hasičské zbrojnici v Lázních Bělohradě, 
vybudování vodovodní a kanalizační přípojky a sociálního zařízení v HZ Dolní 
Nová Ves (opět musím vyzdvihnout práci místních hasičů), rekonstrukci 
veřejného osvětlení v ulicích Bezručova, kpt. Jaroše, U Lva, Štefanikova, 
Vachkova, Třetí strana, Macharova, Jínova, k Pardoubku a v Prostřední Nové 
Vsi nebo investice do vodovodu v Hřídelci či do oprav místních komunikací. 
Celkově jsme do těchto  investic, rekonstrukcí a oprav investovali téměř 160 
milionů Kč, ovšem některé akce byly z větší části uskutečněny již v roce 2006. 
 
Nezmínil jste kulturní památky, které jste v posledních letech hodně 
opravovali. 
Opravám kulturních památek jsem se po zvolení starostou hodně věnoval. 
V roce 2002 jsme nechali zpracovat jejich odborný přehled a u většiny z nich 
bylo uvedeno, že je nutná oprava. Když si nyní tento přehled otevřu, mohu 
konstatovat, že většina z nich je opravena a ve velice slušném stavu. V tomto 
volebním období jsme zrekonstruovali pomník obětem 1. světové války v Horní 
Nové Vsi, kamenný sloup na Malém náměstí, sochu sv. Václava u 
bělohradského hřbitova, sochu sv. Blažeje v Komenského ulici, pískovcový kříž 
v Horní Nové Vsi, smírčí kříž v Prostřední Nové Vsi a dřevěné kříže 
v Mládežnické ulici a na hřbitově v Horní Nové Vsi. Zapojili jsme se také do 
opravy kostela sv. Petra a Pavla na Byšičkách. 
 
Město nejsou ale jen investice a opravy, ale i kultura a různé společenské 
akce. Co byste vyzdvihl v této oblasti? 
Na prvním místě musím jmenovat návštěvu prezidenta republiky Václava 
Klause s manželkou v našem městě v dubnu 2007. Šlo o první návštěvu 
prezidenta republiky v Lázních Bělohradě v historii. Dále odhalení pamětních 
desek letcům RAF Jiřímu Sehnalovi a Jaroslavu Liškovi. Jsem velice rád, že se 
naši občané po mnoha letech mohli dozvědět o osudech těchto hrdinů a 
odhalením pamětních desek jim vzdát čest. Připomněli jsme si také 150. výročí 
narození největšího bělohradského rodáka spisovatele K. V. Raise a uzavřeli 
první partnerskou smlouvu se zahraničním městem, konkrétně s bulharským 
městem Belene.  



V oblasti kultury žije naše město velice bohatým životem. Dost často jsem byl 
ale zklamám nízkým počtem diváků na jednotlivých akcích. Město pak na ně 
musí doplácet. Přitom se snažíme udržet výši vstupného na přijatelné úrovni. 
Tyto akce jen stručně vyjmenuji – folklorní festival, country festival, bigbítový 
minifestival, Bažantnice ještě žije, nedělní odpolední koncerty v Bažantnici, 
Strašidelná Bažantnice, která si získala obrovskou popularitu a je zřejmě nejvíce 
navštívenou akcí ve městě, divadelní představení a koncerty v zámeckém parku, 
zahájení lázeňské sezony, které pořádáme ve spolupráci s Anenskými slatinnými 
lázněmi, a mnoho dalších akcí. 
 
Je ještě něco, co vás ve volebním období potěšilo? 
Potěšilo mě vydání několika knih o městě. Šlo o Vlastivědnou čítanku, kterou 
napsala MUDr. Milena Černá, dále o knihu Lázně Bělohrad a okolí 
v historických pohlednicích a současné fotografii, o níž se nejvíce zasloužil 
vedoucí MěKS Ladislav Stuchlík, čtyři díly knihy K. V. Raise Ze vzpomínek, 
jejichž vydání podpořilo ministerstvo kultury, či knihu Lázně Bělohrad – balzám 
pro tělo i duši, která vyšla i v anglické jazykové mutaci. 
Kromě těchto knih jsme vydali nové propagační materiály města, jejichž vydání 
bylo podpořeno dotací z fondů Evropské unie, a DVD o našm městě. Jsem také 
rád, že si svoji kvalitu stále drží Bělohradské listy a nově, že občané mohou 
sledovat události v Bělohradě na inetrnetové Naší televizi. Poměrně vysokou 
částkou a také technickou pomocí jsme pravidelně podporovali společenské, 
zájmové a sportovní organizace ve městě a akce, které pořádaly. 
Jsem také rád, že se nám podařilo ve spolupráci s bělohradským Sborem 
dobrovolných hasičů získat dotaci a zakoupit novou hasičskou cisternu MAN, 
dále jsme pro údržbu veřejné zeleně zakoupili druhý komunální nosič nářadí 
Belos a trávníkovou sestavu a provedli rekonstrukci vozového parku 
technických služeb města. 
Projednali a schválili jsme také 2 změny územního plánu města, vydali 
vyhlášku, která znemožňuje vznik dalších heren ve městě a uzavřeli smlouvu 
s Městskou policií v Nové Pace. 
 
Co vás naopak zklamalo? 
V tomto volebním období se nám nepodařilo získat tolik dotací, kolik jsme 
předpokládali. Dvakrát jsme neúspěšně žádali o dotaci z ROP na projekt 
nazvaný „Zlepšení kvality života pro obyvatele města“, který měl řešit nový 
úřad v čele náměstí, rekonstrukci Památníku K. V. Raise, autobusové nádraží a 
veřejná prostranství v centru města. Bohužel obce a města pod 5.000 obyvatel 
jsou z hlediska EU zařazeni do kategorie venkov a je obtížné získat dotaci na 
velký projekt. Rovněž jsme nenašli vhodný dotační program pro dostavbu 
sportovního areálu u Bažantnice (přístavba tenisové haly, parkoviště, kurty na 
plážový volejbal, skatepark, dětské hřiště, fotbalové kabiny), komplikované bylo 



rovněž podání žádosti o dotaci na vodovod a kanalizaci v Brtvi, kde jsme nyní 
zařazeni do zásobníku náhradníků. 
Snad nejvíce mě ale zklamala jednání o přeložce silnic II/284 a II/501, která 
měla odvést dopravu z centra města a zklidnit ho a zároveň otevřít další lokality 
pro rozvoj města. Investorem měla být SÚS Královéhradeckého kraje. Projekt za 
cca 200 milionů Kč se ale zřejmě neuskuteční z důvodu, že se nám nepodařilo 
přesvědčit majitele pozemků na trase přeložky tyto pozemky prodat. Jsem 
přesvědčen, že výstavba přeložky by výrazně přispěla k dalšímu rozvoji Lázní 
Bělohradu. 
 
V průběhu volebního období se také hodně mluvilo o zámku a golfovém 
hřišti. 
Zámek jednoznačně potřebuje celkovou rekonstrukci. Zastupitelstvo města ho 
ale nechtělo ani prodat ani rekonstruovat z vlastních prostředků. Proto jsme 
hledali silného investora. Na podzim 2008 jsme uzavřeli akcionářskou smlouvu 
s firmou Sherydan, která chtěla v zámku vybudovat rezidenční bydlení pro 
seniory. Jedním občanem ale došlo ke zpochybnění vlastnictví zámku ze strany 
města a definitivně jsme ho získali teprve v září 2009. Firma Sherydan tak 
nestihla požádat o dotaci z fondů EU. Našla však dalšího investora v podobě 
firmy Asklepion, s níž nyní probíhají jednání o rekonstrukci a budoucím využití 
zámku. 
Co se týče golfového hřiště, tak v okolí Byšiček získala v restituci asi 80 ha 
pozemků paní Kinská. Ve spolupráci s dalšími investory požádali město o 
změnu územního plánu s tím, že okolí Byšiček bude využito na golfové hřiště a 
statek, který investoři od státu odkoupili, na zázemí pro toto hřiště (ubytování a 
stravování). Zastupitelstvo města si stanovilo 2 podmínky – zachování 
komunikací v této lokalitě a neomezení rybaření na Novodvorském rybníku. 
Změna územního plánu nyní probíhá. 
 
Vyskytly se v průběhu volebního období ještě nějaké problematické 
záležitosti? 
Samozřejmě, stále bylo něco k řešení. Letos se ve městě hodně diskutovalo o 
nové vyhlášce o likvidaci komunálního odpadu. Město na jeho likvidaci doplácí 
poměrně značné finanční prostředky, protože částka 500,- Kč na občana 
nepokrývá náklady. Proto jsme omezili množství popelnic a četnost svozů u 
jednočlenných a čtyřčlenných domácností a u rekreačních objektů. Po 
zhodnocení letošního roku rada města doporučila zmírnit pro rok 2011 
podmínky pro jednočlenné a čtyřčlenné domácnosti. Pokud však občané 
nebudou třídit odpad a nebudou se chovat při likvidaci komunálního odpadu 
hospodárně, dá se očekávat zvýšení poplatku ze strany města. 
Další diskutovanou záležitostí byl prodej Lázeňského hotelu ze strany ČSAD 
Semily. Z řady důvodů (cena, stav, nutnost vysokého úvěru, problematické 



budoucí využití, atd.) jsme rozhodli hotel nekupovat. Hodně se také diskutovalo 
o uzavírce Lázeňské ulice pro nákladní dopravu a o dalších záležitostech. 
 
Co říci závěrem? 
Poděkovat. Poděkovat všem lidem, kteří se zajímali o naše město a pomohli jeho 
rozvoji. Jmenovat bych chtěl v první řadě radní, zastupitele a pracovníky 
městského úřadu, dále funkcionáře a členy všech opragnizací ve městě a i 
všechny ostatní, kteří třeba jen připomínkou či upozorněním pomohli našemu 
městu.  
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