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Udělení pamětní medaile hejtmana Královéhradeckého kraje
Předkládá

Hable Petr - starosta - ST

Obsah materiálu
Výzva KHK k nominaci
Nominace na ocenění-Den kraje

Příloha č. 1
Příloha č. 2

Odůvodnění
Hejtman Královéhradeckého kraje každoročně uděluje pamětní medaile hejtmana, a to při
příležitosti oslav Dne kraje - podrobnosti viz Výzva KHK v příloze tohoto bodu. Město
Nové Město nad Metují obdrželo v loňském roce výzvu k této nominaci a na jejím základě
navrhlo k udělení pamětní medaile emeritního starostu p. Pavla Vašinu, který v závěru
loňského roku oslavil 80. narozeniny - podrobnosti viz Nominace města v příloze. Po dohodě
se ST medaili předá hejtman KHK pan PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., v úvodu řádného veřejného
zasedání ZM 11, kam je p. Pavel Vašina pozván na 16:00 hodin.
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Vážený pane hejtmane,
děkujeme Vám za možnost návrhu novoměstského občana na ocenění v rámci oslav Dne kraje.
Za naše město navrhuji na pamětní medaili emeritního starostu pana Pavla Vašinu,
který v letošním roce oslaví již 80. narozeniny. Toto ocenění by bylo vhodné poděkování
za všechny jeho zásluhy, které pro naše město vykonal.
Pavel Vašina (*1939)
Narodil se v Novém Městě nad Metují. Absolvoval Jedenáctiletou střední školu v Dobrušce a
Střední průmyslovou školu zeměměřičskou v Praze. Řadu let pracoval v Geodézii v Náchodě a
později, až do svého zvolení starostou jako projektant. V roce 1990, v nelehké době, která
následovala, po čtyřech desetiletích nesvobody se stal prvním demokraticky zvoleným starostou.
Byl představitelem města s vizí, mravním kreditem a s láskou k městu. O levnou popularitu se
neucházel, přesto se mu dařilo získat drtivou většinu zastupitelů ke „sjednocení kroku“ v práci pro
město.
Během svého funkčního období v letech 1990 - 2002 systematicky pracoval na zvelebení města.
Změnil se vzhled okolí Rychty a Komenského ulice, byla postavena čistírna odpadních vod,
penzion Oáza, přistavěna škola v Krčíně, otevřeno Městské muzeum a Zázvorka jako galerie,
rekonstruováno Zadomí. Má zásluhy na prohloubení partnerských vztahů s partnerskými městy
Hilden (v letošním roce oslavíme již 30. výročí podpisu partnerské smlouvy) a Duszniki-Zdrój.
Založil tradici konání kulturních akcí a zahájení a zakončení turistické sezóny – Brány města
dokořán a Dny evropského dědictví. Za jeho působení ve funkci starosty proběhlo v našem městě
první Setkání Nových Měst Evropy v neněmecky mluvící zemi.
S pozdravem
Petr Hable v. r.
starosta
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