
v jím vymezeném čase očekávání všech 
obyvatel tohoto města či regionu ve 
všech oblastech života. Jičín je pěkné 
a přívětivé místo pro život a kandidáti 
JDK mají všechny předpoklady, aby 
posunuli podmínky života v Jičíně 
o nějaký stupínek výše. Přeji obyvate-
lům Jičína šťastnou volbu.

Doc. Dr. Ing. Olga Hasprová, 
pedagožka, ekonomka 

a emeritní dìkanka 
Technické univerzity v Liberci

Dříve bylo 
všechno mno-
hem jedno-
dušší. Občané 
byli rozděleni 
třídně. Pokud 
jsi patřil k děl-
nické třídě, vo-
lil jsi většinou 

komunisty a socialisty. Jsi zemědělec, 
farmář, statkář? Volíš Agrárníky. Vě-
řící dávali často hlas KDU-ČSL, kte-
rá se vždy zaštiťovala křesťanskými 
hodnotami. Střední třída, tradičně 
konzervativní, potřebuje stabilitu 
a volila pravici. Pak ještě chroničtí ne-
spokojenci ať už v práci, v rodině, či 
se společenským uspořádáním. Tito 
jsou lehkou kořistí různých radikálů. 
Bylo to dříve jasnější!

Avšak za posledních 20 let se čes-
ká společnost hodně změnila. 

Třídy se promíchaly a skoro zmize-
ly. Řada lidí plynule přechází z jedné 
třídy do jiné. Třídní rozdělení podle 
marxismu už neplatí. Teď už to není 
o třídách, ale o zaměstnání a sdíle-
ných hodnotách a už vůbec ne na 
doživotí. Kritéria pro volby „politi-
ků“ se změnila. Platí to dvojnásobně 
v komunálních volbách, ale i ve všech 
ostatních.

Nevolíme už politiky, ale lidi!
Lidi, kteří jsou pro nás zárukou 

poctivosti, odbornosti a férovosti. 
Osobnosti schopné se dohodnout, ale 
zároveň mající dlouhodobé vize, po-
stavené na celospolečenském zájmu 
a nikoli na zájmu skupinovém. Volím 
občany, kteří nečekají na někoho, kdo 
je u moci a všechno jim zařídí… 

Proto bych volil Jièínský 
demokratický klub

Spojili se zde lidé zkušení a mladí, 
možná s trochu idealistickou před-
stavou, jak se má sloužit vlasti, spo-
lečnosti a městu. Je mi to mnohem 
milejší, než účelové chování většiny 
politiků. Jejich neodpornější vlastnos-
tí jsou populistické sliby, z nichž zatím 
stále vítězí zrušení třicetikorunových 
poplatků ve zdravotnictví. 

Přeji JDK mnoho zdaru v komu-
nálních volbách. 

Michail Šèigol, architekt a malíø, 
držitel Ceny Andy Warhola 

a èeského Oskara za lidskost

se pokouší každá generace ekonomů 
se shodují na čtyřech nezbytných sta-
vebních kamenech prosperity. Čím 
budou tyto pilíře silnější, tím lepší pro 
společnost.

První a nejdůležitější podmínkou 
rozvoje jsou osvícené elity, osvícení 
vůdci společnosti a snadná cesta mezi 
ně pro každého, kdo má na to schop-
nosti. Další vychází z kvality této prv-
ní podmínky. Druhou podmínkou je 
co největší ekonomická svoboda pro 
aktivity jednotlivců, třetí – schopnost 
státu ochránit práva a bezpečí svých 
občanů a čtvrtou – přístup k co nej-
lepšímu vzdělání. 

Ne všechny tyto podmínky lze 
ovlivnit na úrovni města. Vývoj tako-
vé organizace jako je město či obec je 
velmi setrvačný a probíhá se značným 
zpožděním v závislosti na minulých 
rozhodnutích, fi nančních možnos-
tech či státní politice. Významnou 
roli hraje znalost prostředí, odvaha 
jednotlivých činitelů, chuť a síla pra-
covat, umění zapojit podnikatelskou 
sféru a další obyvatelstvo a v nepo-
slední řadě umění předvídat. 

Demokraticky uspořádané státy 
vždy v určitý okamžik hledají na všech 
úrovních osobnosti, které jsou schop-
ny rozpoznat recept na prosperitu, bla-
hobyt či „pouze“ dobré podmínky pro 
život obyvatel a současně jsou schopny 
a ochotny pro takový cíl pracovat.

Nedělejme si iluze, že jedna poli-
tická garnitura v jednom městě naplní 

Pro všechny obèany mìsta Jièína.    Tyto noviny vyšly 24. záøí.    Neprodejný výtisk, distribuován do všech domácností zdarma. 

Máme spoleènì jen 1 šanci,
1x za ètyøi roky. Najdete nás 

na kandidátce è. 1.

Vážení spoluobčané, 
během krátké doby nacházíte 

ve svých poštovních schránkách 
už druhý výtisk našich novin. 
Tentokrát vám chceme předsta-
vit volební program a kandidáty 
do komunálních voleb. O vzniku 
našeho seskupení jsme vás infor-
movali v minulém čísle. 

Z předvolebních slibů velkých 
stran bychom mohli opisovat 
„velká“ témata. Ale chceme být 
odpovědní a můžeme vám slíbit 
jenom to, že pokud dostaneme 
vaši důvěru, s péčí dobrého hos-
podáře budeme dbát na správu 
města a efektivní fungování měst-
ských organizací, budeme se sta-

rat o blaho občana, který chce čisté, bezpečné město a městský úřad, kde 
v případě potřeby najde zastání, pomoc i radu. Slibujeme, že nebudeme 
politikařit a handlovat s hlasy v zastupitelstvu. Budeme se řídit zdra-
vým rozumem, respektovat demokratické principy v rozhodování rady 
i zastupitelstva. Mnohá naše volební témata se objevují i v programech 
jiných stran. Přinášíme však i nové nápady, které podle našeho názoru 
mohou posunout město výš na žebříčku měst, kde se dobře žije. 

Jsme si vědomi potenciálu města a krajiny, do níž je zasazeno. 
Aktivním vstupem do Geoparku Český ráj pod patronací UNESCO 
chceme zainteresovat vzdělávací, kulturní i sportovní instituce a ote-
vřít nové volnočasové aktivity. Geopark nabízí řadu možností neje-
nom v propagaci Jičína ve světě, ale i příliv turistů a návštěvníků, věd-
ců a studentů, příležitosti pro místní podnikatele, pracovní místa pro 
místní obyvatele. 

V našem programu má své místo i mladá generace, která se hlásí 
o slovo, a bylo by velkou chybou ji nevyslyšet. Moderní technologie jsou 
neoddělitelnou součástí života mladých, kteří za nějaký čas povedou 
naše město. Umožnění bezplatného internetového připojení na frek-
ventovaných místech ve středu města by mělo být samozřejmostí, stej-
ně jako širší možnosti volnočasových aktivit. 

Další kapitola, kterou bychom chtěli oživit, je spolupráce města 
s místními podnikatelskými subjekty a získání jejich podpory. Tyto 
fi rmy dávají práci občanům, platí zde daně a jsou solí tohoto města. 
Nechceme zapomínat ani na živnostníky a drobné podnikatele. Na-
ším cílem je oživení středu města tak, aby zde život nekončil s koncem 
pracovní doby, ale aby centrum žilo až do večerních hodin. V nepo-
slední řadě je zde i naše snaha směrovat Jičín ke koncepčním pří-
stupům a navázat na Strategický plán rozvoje města Jičína, který je 
potřeba „oprášit“, inovovat, a k tomu využít i předchozích dobrých 
zkušeností. Dlouhodobá koncepce je nezbytná pro témata, jako je 
školství, sociální péče, kultura, sport, doprava a další. Řešit věci ad 
hoc je možné v případě havárií, poruch a nečekaných událostí. Pro 
plynulý rozvoj města je nutný systém, který chceme pomoci obnovit 
a uvést v život. 

Vidíme a vnímáme i velké úkoly, před kterými Jičín stojí. Dopravní 
situace ve městě a parkování, areál bývalých kasáren, Jezuitská kolej, 
vyřešení problematiky autobusového nádraží, sociální bydlení, Vald-
štejnská loggie, rekonstrukce biografu, vyřešení vztahů s jičínskými 
sokoly týkajících se divadelního domu a řada dalších. Bylo by velmi 
troufalé tvrdit, že máme recept na vyřešení těchto problémů. Vše je 
otázkou priorit, fi nancí, koncepční práce a aktivního přístupu reali-
začního týmu, kterým je vedení města s podporou výkonných úřed-
níků. 

Máme mezi sebou schopné a pracovité lidi, kteří nejdou do politiky 
proto, aby sledovali vlastní zájmy. Každý z nich má za sebou svůj pří-
běh, každý z nich v životě už něco dokázal. Znáte je, protože tu s vámi 
žijí, pracují a mají rádi své město. Podporují nás i významné osobnos-
ti, kterým imponuje naše víra v sílu občanské společnosti a její využití 
k rozvoji Jičína. 

Mgr. Miloš Starý, kandidát na starostu mìsta Jièína

Znám ně-
kolik lidí z kan-
didátky JDK 
a myslím, že je 
dobře, když se 
chtějí podílet 
na správě Jičí-
na. Miloš Starý, 
Petr Šindelář, 

Iva Majdanová a další. Myslím, že ti 
všichni, stejně tak jako my v HDK, vědí, 
že komunální politika je o práci a odpo-
vědnosti a ne o stranách, kšeftech a pří-
lepcích zákonů. Na to máme sněmov-
nu. Takže držím palce a přeji úspěch, 
jak ve volbách, tak i při správě města. 

MUDr. Zdenìk Fink, 
primátor mìsta Hradce Králové

V průběhu 
času se mění 
podmínky ži-
vota, za kte-
rých funguje 
město, mění se 
podmínky na 
straně obyva-
tel všeho věku 

a tempo změn se zvyšuje a je razant-
nější. V budoucnu bude nezbytné ře-
šit odlišné priority než v minulosti či 
dnes.

Ètyøi nezbytné stavební 
kameny prosperity

Desítky ekonomických studií ne-
jen současných, ale i minulých, o něž 

Každý z našich kandidátù 
už nìco v životì dokázal

Aby byl Jièín mìstem, kde se dobøe žije
Podporují Jièínský demokratický klub...

Jak volit, aby dostali hlas ti, 
co mají vaši dùvìru

Kandidátní listina obsahuje kandidátky všech stran. Chcete-li volit Ji-
èínský demokratický klub, máte dvì možnosti:

1.  Označte křížkem čtvereček v záhlaví sloupce s názvem Jičínského de-
mokratického klubu, který má číslo 1. Dáte tak hlas všem jeho kandidá-
tům podle pořadí na kandidátce.

2.  Chcete-li vybírat kandidáty napříč politickým spektrem, označte je kříž-
kem a poté udělejte křížek u kandidátky č. 1 Jičínský demokratický klub. 

Jièínský demokratický klub preferuje volbu celé volební kandidát-
ky è. 1 (varianta 1).  Co si vzít s sebou? Nezbytný je pro volby doklad to-
tožnosti. Bez občanského průkazu či pasu volební komise voliče k hlasovací 
urně nepustí. Hlasovací lístky nezbytné nejsou, ve volebních místnostech 
jsou připraveny náhradní sady lístků.   Místnosti se otevřou v  pátek ve 14:00 
a zůstanou otevřeny do 22:00. V sobotu bude možné volit od 8:00 do 14:00.

ZAJÍMAJÍ NÁS VAŠE NÁZORY!
Máme za to, že hlas lidu by měl být slyšet a být slyšen těmi, kteří drží 

kormidlo rozhodování o věcech veřejných ve městě. Rádi přijmeme a pro-
diskutujeme Vaše názory. Pošlete nám své náměty. Odpovědi na první do-
šlé dotazy najdete na straně 4.

info@jdkjc.cz                                            www.jdkjc.cz



Zodpovìdnost a pracovitost jsou lidské vlastnosti, které jsou 
z pohledu Jièínského demokratického klubu zásadní pøi prosazo-
vání zájmù mìsta Jièína a jeho obyvatel.

Èlenùm Jièínského demokratického klubu byly položeny dvì 
otázky: „Odkud mne znáte?“ a„Proè kandiduji?“. 

Odpovìdi od jednotlivých èlenù se dozvíte níže.

(2) JIÈÍNSKÝ DEMOKRATICKÝ KLUB volby 2014

Miloš Starý
Odkud mne 

znáte?
Za více než 

půlstoletí živo-
ta v Jičíně mne 
mnozí znají díky 
původní profe-
si učitele, kdy 
z mých bývalých 
žáků jsou rodiče 

mnohdy už dospělých dětí. Z období 
mé obchodní činnosti mne znají mí 
bývalí zákazníci a klienti. Příznivci at-
letiky si mne pamatují jako čtvrtkaře 
za AC TJ Jičín, dnes už jen funkcioná-
ře tohoto oddílu, pořadatele Mikuláš-
ského běhu a trenéra těch nejmlad-
ších atletů a rozhodčího. Jiní pak jako 
organizátora důstojnických večírků, 
malířských plenérů a mnoha výstav. 
V posledních 6 letech i zastupitele 
a člena statutárních orgánů organi-
zací vlastněných městem a z obřadní 
síně. Mám v Jičíně řadu spolužáků ze 
základní školy a Lepařova gymnázia, 
přátele, kamarády a známé.

Proè kandiduji?
Do politiky jsem vstoupil po krát-

kém působení v OF v revoluční a po-
revoluční době, až před 6 roky jako 
nestraník. Pro kandidaturu v komu-
nálních volbách mne vede nespoko-
jenost s prací zastupitelstva, na něž 
nemohu být vůbec pyšný i rady měs-
ta. Jsem přesvědčen, že komunální 
politika na rozdíl od parlamentní se 
dá ovlivnit. A je třeba ji ovlivnit ve 
smyslu stranické nezávislosti a prá-
ce ve prospěch Jičína; neutápět se 
v osobních i stranických sporech 
a naplňování ambic ctižádostivých 
jedinců. Rád bych přispěl ke kultivo-
vanému dialogu se všemi, kteří chtě-
jí dělat pro město bez intrik a poli-
tických handlů, které do komunálu 
nepatří. Věřím, že město by mělo po-
stupovat koncepčně a strategicky 
plánovat v kapitolách jako je napří-
klad školství. Zdá se, že v poslední 
době se od dlouhodobých koncepcí 
upustilo a řeší se problémy ad hoc 
podle toho, kdo jak křičí. Rovněž je 
třeba propojit více místní fi rmy se 
životem ve městě. Jsou to ony, kdo 
dává práci našim občanům.

Petr Šindeláø 
Odkud mne 

znáte?
V Jičíně žiji 

bezmála šedesát 
let a mám zde 
mnoho kama-
rádů a dobrých 
přátel. Mnohým 
občanům města 
jsem znám pře-

devším ze svého více jak dvacetileté-
ho působení na 4. základní škole, ať 
už bývalým žákům, či rodičům žáků 
současných. S řadou z nich jsem se 
potkával pod basketbalovými koši, či 
na atletickém stadionu, ať již jako ak-
tivní sportovec či v současnosti jako 
trenér, funkcionář, či pořadatel spor-
tovních klání především pro mládež. 
V posledním období jsem do podvě-
domí jičínské veřejnosti vstoupil jako 
člen městského zastupitelstva.

Proè kandiduji?
Jako jičínský patriot se o dění ve 

svém městě zajímám po celý život. 

Proto jsem také jako nestraník při-
jal nabídku ODS kandidovat v ko-
munálních volbách a byl zvolen do 
současného zastupitelstva. Moje 
naivní představa, že by se ve městě 
nemělo politikařit, ale spolupraco-
vat ku jeho prospěchu, vzala záhy 
zasvé a rozhodně na současné zastu-
pitelstvo nejsem nikterak hrdý. Pro-
to jsem spoluinicioval vznik nového 
uskupení, jehož smyslem by nemělo 
být hraní si na politiky, ale hledání 
spolupráce napříč všemi subjekty, 
ku prospěchu většiny jičínských 
občanů. Dres tohoto uskupení chci 
reprezentovat i v nadcházejících ko-
munálních volbách. Přál bych si, a ve 
své působnosti se budu snažit, aby se 
v jednotlivých oblastech života měs-
ta pracovalo smysluplně a ve shodě. 
Aby schvalované projekty měly větši-
novou podporu.

Petr Knápek
Odkud mne 

znáte?
P o c h á z í m 

z Valdic a v Ji-
číně žiji od 
svých 9 let. Vy-
studoval jsem 
M a s a r y k o v u 
obchodní aka-
demii a násled-

ně Vysokou školu ekonomickou 
v Praze, obor Manažerské účetnictví 
a fi nanční řízení podniku. Během 
studií jsem získal pracovní místo ve 
společnosti ČSOB Leasing a.s., ale 
mým přáním bylo se vrátit do mého 
rodného města, které je pro mě tím 
pravým místem pro život. Mé přání 
se splnilo koncem roku 2013, kdy 
jsem nastoupil do společnosti Ro-
nal na pozici fi nanční controller. 
V minulých letech jsem byl členem 
kontrolního a následně fi nančního 
výboru města Jičín.

Proè kandiduji?
Jičín považuji za jedno z nejkrás-

nějších měst v naší zemi a velice si 
vážím toho, co zde bylo vybudováno 
a jaké podmínky k životu město na-
bízí. V této cestě je třeba pokračovat 
a vytvářet ideální podmínky pro dal-
ší generace. Jedním z důvodů mého 
návratu do Jičína je chuť se zapojit do 
veřejného dění a svým aktivním pří-
stupem pomoci k dalšímu rozkvětu 
našeho města. Podporuji svou kandi-
daturou Jičínský demokratický klub, 
jehož členové jsou schopní a praco-
vití lidé, kteří chtějí prosazovat zájmy 
města Jičína a jeho obyvatel.

Stanislav Novák
Odkud mne 

znáte?
V Jičíně byd-

lím celý svůj 
život a spojuji 
s ním i svou bu-
doucnost. V na-
šem městě jsem 
nejprve strávil 
18 let studiem. 

Postupně jsem absolvoval III. ZŠ, 
Vyšší odbornou školu a Střední prů-
myslovou školu v Jičíně a i první dva 
roky studia na Technické univerzitě 
v Liberci jsem mohl díky konzul-
tačnímu středisku v Jičíně studovat 
taktéž „doma“. Při studiu vysoké 

školy jsem již byl v pracovním proce-
su a svou profesní budoucnost jsem 
spojil s Českou poštou s. p. V mých 
začátcích mě lidé mohli potkávat za 
poštovní přepážkou na malé poboč-
ce České pošty v Jičíně na Novém 
Městě. Díky nynější pozici referenta 
poštovních služeb v oddělení provoz-
ní kontroly Jihovýchod již nejsem Ji-
číňákům tolik na očích, jelikož se mé 
pole působnosti rozšířilo z Jičína na 
celé Východní Čechy.

Proè kandiduji?
Není mi lhostejný osud města, 

kde žiji. Cítím, že město Jičín pro mě 
udělalo hodně. Mám zde byt, práci, 
umožnilo mi vysokoškolské studium 
a v mých očích mi zde po kulturní 
a sportovní stránce mnoho věcí ne-
schází. Kandiduji tedy proto, abych 
i já mohl „na oplátku“ přispět k rea-
lizaci potenciálu našeho města. Chtěl 
bych se zapříčinit o to, aby se v Jičí-
ně „nehrála velká politika, velkých 
politických stran“. Aby zastupitelé 
města nahlíželi na zájmy většiny a ne 
jednoho, či několika jedinců. Chtěl 
bych přinést větší informovanost pro 
ty, kterým není osud města lhostejný 
a chtějí se podílet na jeho budoucí 
prosperitě. Rád bych se zasloužil 
o větší kontrolu v oblasti fi nancí tak, 
aby každý občan věděl, na co byly pro-
středky a v jaké výši použity.

Dominika Prachaøová
Odkud mne 

znáte?
V Jičíně jsem 

se narodila 
a bydlím zde již 
22 let. Studo-
vala jsem zde 
základní školu 
a byla členkou 
několika spor-

tovních oddílů. V posledních letech 
jsem působila mimo Jičín – střední 
školu jsem vystudovala v Nové Pace 
a nyní studuji univerzitu v Liberci. 
Ačkoli jsem i vycestovala na rok do 
zahraničí, ráda jsem se opět vrátila do 
Jičína a nyní si tohoto krásného měs-
ta vážím o to víc.

Proè kandiduji?
Do komunální politiky jsem se 

rozhodla kandidovat jakožto jedna 
z mála žen. Ráda bych přispěla svým 
mladistvým a zároveň ženským po-
hledem na věci týkající se města, ve 
kterém bydlím. Jsem velkým milov-
níkem historie a také přírody, kterou 
bych chtěla v Jičíně nejen zachovat, 
ale podpořit i návrhy na její rozšíření.

Josef Kužel 
Odkud mne 

znáte?
V Jičíně žiji 

od roku 1971 
a mnohým spo-
l u o b č a n ů m 
jsem znám jako 
kantor na 4. ZŠ, 
kde jsem působil 
13 let. Později 

jako ředitel na ZŠ a MŠ 17. listopadu, 
na které jsem prožil 17 let. Za velký 
úspěch považuji přístavbu tolik po-
třebné sportovní haly v areálu školy. 
Nejen pro žáky, ale i pro jičínské nad-
šence jsem organizoval různé spor-
tovní akce. Po několik let organizuji 
republikové kolo Ocelového muže, 
okresní soutěže žáků v Poháru rozhla-
su ve všestrannosti (OVOV). Aktivně 
působím v atletickém oddíle jako tre-
nér mládeže a funkcionář. Asi deset let 
jsem byl členem smíšeného pěveckého 
sboru Foerster a v návaznosti na to 
jsem pro žáky školy organizoval pě-
vecké soutěže.

Proè kandiduji?
V komunální politice v Jičíně jsem 

působil v předchozích dvou voleb-
ních obdobích. Jako nestraník jsem 
měl při důležitých rozhodováních na 
mysli především to, aby můj hlas po-
sloužil většině spoluobčanů. V sou-
časné době stále více vystupuje v na-
šem městě do popředí politikaření, 
osobní zájmy některých politiků jsou 
upřednostňovány před zájmy obča-
nů. Se svými zkušenostmi se budu 
rád podílet na celkovém ozdravení 
jičínské politiky.

Luboš Splítek 
Odkud mne 

znáte?
Narodil jsem 

se v Chomuti-
cích, kde jsem 
chodil do ZŠ, 
následně jsem 
studoval na SPŠ 
Jičín a studia 
jsem dokončil 

na VŠST Liberec. Jelikož v Jičíně žiji 
již 25 let, cítím se nyní jako rodilý Jičí-
ňák. Za tuto dobu jsem si Jičín a jeho 
okolí zamiloval a cítím potřebu tomu-
to krásnému městu něco obětovat. 
V současné době pracuji ve slévárně 
SECO Group Jičín a.s. jako vedoucí 
technické přípravy výroby. Několik let 
jsem trénoval fotbalovou přípravku 
jičínských nadějí. Jelikož se v Jičíně 
koná mnoho zajímavých kulturních 
akcí, pokud mi to ostatní povinnosti 
dovolí, velice rád se jich účastním. 
Obzvlášť mě zajímá hudba, které se 
věnuji jak aktivně, tak i pasivně. Byl 
jsem i členem, za minulého režimu 
perzekuované, Jazzové sekce.

Proè kandiduji?
Jičín je nádherné město s velkým 

potenciálem v oblasti kultury, sportu 
a turistického ruchu. Chtěl bych svým 
dílem přispět k jeho ještě většímu roz-
květu ve všech uvedených oblastech. 
Nikdy jsem v žádné politické straně 
nebyl a ani nyní se nechci vydávat 
za politika. Na úrovni komunálních 
záležitostí musí jít jen a především 
o prospěch města a ne se utápět ve 
věčných sporech na základě stranické 
příslušnosti. Jde přece o spokojeného 
obyvatele Jičína!!!

Jiøí Bílek
Odkud mne 

znáte?
Nejsem Jičí-

ňák původem. 
Smůla, ale co 
naplat… Za 25 
let života v tom-
to krásném 
městě ze mne 
ale vyrostl jed-

noznačně Jičíňák srdcem. Můžete na 
mne narazit při mé práci, když řešíte 
své problémy s důchodovým či nemo-
cenským zabezpečením. Můžete na 
mne narazit (zde ale po předchozích 
zraněních prosím opravdu jen obraz-
ně) často při cyklistických vyjížďkách. 
A stejně, jako mi učarovala cyklistika, 
učaroval mi kraj kolem Jičína. Protože 
kde jinde můžu během několika málo 
hodin projet mezi skalami ukrytými 
v hlubokých lesích, mezi poli v krásné 
kulturní krajině a jako prémii zdolávat 
kopce obklopující naše město. Jsem 
rád a hrdý na to, že žiji v Jičíně. A chci 
vám to dát najevo.

Proè kandiduji?
Začal jsem tím, že jsem jen tak kou-

kal kolem sebe. Pak jsem se začal roz-
hlížet. Pak pozorovat. Pořádně pozo-
rovat. Lidi i dění kolem nás všech. Od 
pozorování byl už jen krůček k myš-
lence a od myšlenky k přesvědčení, 

Pøedstavujeme vám naše kandidáty
že nastal čas, ten správný čas začít. 
Začít trochu pomáhat. Té řadě zapále-
ných, akčních i přemýšlivých Jičíňáků 
scházejících se v demokratickém klu-
bu. A jsem neochvějně přesvědčen, 
že všichni dohromady tak můžeme 
a budeme pomáhat městu. Našemu 
Jičínu.

Martin Košśák
Odkud mne 

znáte?
P r a v d ěp o -

dobně z různých 
přednášek, roz-
hlasových a tele-
vizních vystou-
pení. Ty jsou 
většinou spojené 
s mojí profesí ge-

ologa a paleontologa. Protože jsem se 
v Jičíně narodil a prožil celý dosavadní 
život, je moje specializace (převážně 
na druhohorní období) silně ovlivně-
na, řekl bych přímo podmíněna geo-
logickou stavbou Jičína a jeho okolí. 
Kdykoliv je to možné, hlásím se ke své 
jičínské Alma mater – Lepařovu gym-
náziu. Jičíňáky potkávám na různých 
místech, kulturních akcích, zejména 
koncertech a vernisážích a v neposled-
ní řadě i zařízeních s dobrým pivem.

Proè kandiduji?
Po mnoha letech zejména zahra-

ničních výzkumů se pomalu vracím na 
místo činu ;-). Nejsem a nikdy nebudu 
politik. Mé rozhodnutí kandidovat 
v komunální politice pramení z určité-
ho stavu naštvanosti (té je dost i pro ce-
lostátní úroveň), kdy vidím, jak skvělé 
město Jičín nedokáže využít potenciál 
své unikátní polohy v rámci jediného 
geoparku UNESCO v ČR – Českého 
ráje. Zatímco se Turnov a Nová Paka 
prezentují jako hrdá města Českého 
ráje a s geoparkem spojují řadu ak-
tivit (dokáží zapojit své školy, místní 
drobné a střední podnikatele, přispět 
k rozvoji turistického ruchu atd.) a po-
stupně si budují renomé, které se pří-
mo nabízí pod celosvětovou hlavičkou 
UNESCO, Jičín jakoby úplně zaspal. 
To bych rád změnil.

Jiøí Kotláø
Odkud mne 

znáte?
Za 40 let živo-

ta v Jičíně jsem 
poznal mnoho 
lidí, kteří zde 
žijí a mají měs-
to rádi. Mám 
řadu spolužáků 
z 1. ZŠ, kde jsem 

potkal svého oblíbeného učitele a tre-
néra Josefa Kužela, který mne přivedl 
ke sportu a byl mým druhým otcem. 
Vyučil jsem se na odborném učilišti 
v Agrostroji a jsem zámečnickému 
řemeslu věrný dodnes. Tato profese 
je užitečná i v atletice, protože mohu 
pomoci při opravách a modernizaci at-
letických sportovišť. Mnozí mne znají 
jako závodníka, rozhodčího, trenéra 
mládeže, funkcionáře výboru AC TJ 
Jičín a hospodáře oddílu. Vyznavači 
extrémních sportů mne potkávají při 
kláních v silových disciplínách a závo-
dech ocelových mužů.

Proè kandiduji?
Na kandidátku mne pozvali moji 

kolegové atleti, kteří mají zkušenosti 
z místního zastupitelstva. Josefu Ku-
želovi, Petru Šindelářovi a Milošovi 
Starému věřím a jsem přesvědčen, 
že pokud ve volbách Jičínský demo-
kratický klub uspěje, budou platnými 
členy vedení města a nezklamou dů-
věru voličů. Město potřebuje schopné 
a pracovité lidi, kteří dbají na dobré 
vychování.
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Terezie Kopecká
Odkud mne 

znáte?
V Jičíně mám 

řadu přátel, 
kamarádů, spo-
lužáků. Znáte 
mne možná 
i z atletického 
oddílu, kde jsem 
působila jako 

závodnice ligového družstva žen, 
dnes i jako funkcionářka výboru od-
dílu. Přestože jsem prožila několik let 
mimo Jičín jako studentka VŠ a poz-
ději překladatelka, jsem tady doma.

Proè kandiduji?
Jičín je moje město. Po vysoké ško-

le jsem žila a pracovala mimo. Jičín je 
místem, v němž se lidem dobře žije 
a kde se cítím dobře. Máme tady nad-
standardní infrastrukturu, co se týče 
občanské vybavenosti, sportu i kul-
tury. Mnohé bylo už uděláno, mnohé 
lze vylepšovat. Chci, aby v Jičíně žily 
a vyrůstaly i mé děti a záleží mi na 
tom, jak se bude město rozvíjet. Mezi 
kandidáty JDK jsou lidé, v něž mám 
důvěru a svou kandidaturou chci na-
pomoci tomu, aby naše město bylo 
pro příští čas v rukou pracovitých 
a odpovědných lidí.

Zdenìk Kalináè
Odkud mne 

znáte?
Z Jičína, kde 

bydlím téměř 
celý život, mne 
ze školy znají 
moji spolužáci, 
kamarádi a přá-
telé. Ze skal pak 
mí spolulezci na 

laně a další jako cvičitele a oddílové-
ho funkcionáře. Z mé podnikatelské 
činnosti mne znají moji klienti a zá-
kazníci, jimž se snažím odvádět dob-
rou a poctivou práci. Znají mne moji 
zaměstnanci, kterým dávám práci. Ve 
svém podnikání usiluji o to, abych se 
mohl každému podívat zpříma do očí.

Proè kandiduji?
Jičín je můj domov, mám jej rád 

a stejně tak i přírodu Českého ráje 
a Prachovské skály. Není mi jedno, 
kam město směřuje. Za 25 let bylo 
mnoho uděláno, společnost se posu-
nula, ale stále je co zlepšovat. Mrzí 
mne, že někteří lidé zapomněli na 
to, že svoboda není samozřejmostí. 
Jako kluk jsem poznal, co je to po-
litická diskriminace. I proto jsem si 
vědom, že demokracie bez slušnosti, 
respektu ke svobodě ostatních a od-
povědnosti nemůže dobře fungo-
vat. JDK deklaruje hodnoty, které 
mi jsou blízké, a spolu se slušnými 
lidmi nemám problém jít na kandi-
dátku. I kdyby férová komunikace 
a slušnost byly jedinými body, které 
se podaří Jičínskému klubu v zastu-
pitelstvu prosadit, nebylo by to málo. 
Proto podporuji a volím slušné a od-
povědné.

Tereza Charousková
Odkud mne 

znáte?
Před 3 roky 

jsem se do Jičí-
na přistěhovala 
se svým mužem 
a tehdy 6 měsíč-
ním synem Jaku-
bem. Volné chví-
le jsem se synem 

trávila v místním mateřském centru, 
kde jsem našla mnoho přátel. Protože 
ráda podporuji smysluplné aktivity, na-
bídla jsem pomoc mateřskému centru. 
Netrvalo dlouho a z návštěvnice se sta-
la členka představenstva. Již druhým 
rokem se snažíme s manželem obnovit 
tradici jičínského volejbalu jako trenéři 
mládeže. Máme úspěchy v okresních 
i krajských soutěžích barevného volej-
balu. V září nás čeká republikové fi ná-
le, na kterém budeme Jičín reprezento-
vat se 4 (mini) týmy.

Proè kandiduji?
Kandiduji pro budoucnost našich 

dětí. Přála bych si pro ně lepší, efek-
tivnější a smysluplnější život v Jičíně. 
Ráda bych tomu pomohla svou kan-
didaturou.

Klára Kosáková
Odkud mne 

znáte?
Jičín je mé 

rodné město, 
kde jsem vy-
studovala I. ZŠ 
a Lepařovo gym-
názium. V této 
době studuji na 
Př í r o d o věd n é 

fakultě v Hradci Králové. Jičín mi 
dal možnost být členkou sportovních 
oddílů, ať už v atletice, tak i v plavání, 
kde jsem měla možnost poznat mno-
ho zajímavých a skvělých lidí. Tento 
rok jsem i začala působit v roli učitel-
ky plavání v plavecké škole Jičín.

Proè kandiduji?
Jičín mám velice ráda. Je to úžasné 

město, které se rozvíjí ve všech oblas-
tech. Ráda bych pomohla této straně 
v rozkvětu, jelikož věřím, že Petr Šin-
delář a Miloš Starý jsou těmi nejlep-
šími lidmi.

Jiøí Lingr
Odkud mne 

znáte?
Přestože ne-

jsem rodilý Ji-
číňák, má moje 
rodina hluboké 
kořeny v tomto 
krásném městě. 
Moji předkové 

zde podnikali už za první republiky a já 
zde absolvoval první dvě třídy základní 
školy. Odtud jsou i mí první kamará-
di, z nichž dva jsou zakladateli JDK. 
Studoval jsem střední i vysokou školu 
v Praze a do Jičína jezdil za babičkou 
a trávil zde prázdniny. V 90. letech jsem 

začal podnikat a stál u zrodu Evropské 
databanky a Informačního centra. 
Vedl jsem pobočku jedné mezinárodní 
pojišťovny a nyní pracuji jako fi nanční 
poradce. Přitom potkávám množství 
lidí, kteří mne znají. Mám rád hudbu 
a čtu.

Proè kandiduji?
Celková úroveň politiky spíše od-

razuje od aktivního přístupu. Zažil 
jsem ale na vlastní kůži nekompetent-
ní rozhodování o věcech veřejných, 
a proto bych rád, aby v čele našeho 
města byli slušní lidé, které nezají-
mají stranické převleky, ale jde jim 
o výsledek ve prospěch města a jeho 
občanů. Občanská společnost, která 
bývá na stranických aktivech často 
dehonestována, by měla být základní 
silou ve městech a obcích. Podporuji 
svou kandidaturou JDK, protože ne-
vidím nic lepšího na obzoru jičínské 
komunální politiky.

Vlastimil Jenèek 
Odkud mne 

znáte?
Žiju v Jičíně 

s výjimkou voj-
ny po celý život. 
Pracoval jsem 
jako pedagog, 
technik, staveb-
ní dělník. Dnes 

jsem již v důchodu, ale na plný úva-
zek se věnuji dobrovolné trenérské 
činnosti. Znáte mne tedy nejspíše ze 
sportovního stadionu, kde působím 
už od jeho otevření v roce 1965. Do 
té doby jako aktivní závodník v cyk-
listice, lyžování a hlavně atletice, poz-
ději jako trenér mládeže, funkcionář 
a rozhodčí. Vedl jsem přípravu mno-
ha desítek sportovců, z nichž mnozí 
se stali mistry republiky v různých 
kategoriích.

Proè kandiduji?
Komunální politiku sleduji po-

zorně řadu let, a protože znám dobře 
moje bývalé svěřence Petra Šindeláře 
a Miloše Starého, rozhodl jsem se je 
podpořit na kandidátce JDK. Vím, že 
jsou to schopní a slušní lidé, kteří do-
káží nezištně pracovat v týmu a pomo-
ci, když je třeba. Jsem přesvědčen, že 
oba pánové jsou zárukou toho, že naše 
město by mohlo být v dobrých rukou.

Tomáš Nosek
Odkud mne 

znáte?
Ve vsi, kde 

bydlím, odma-
lička se známe 
všichni. Kromě 
toho mám řadu 
spolužáků ze 
školy, známých 
a kamarádů. Při 

mé profesi se setkávám s mnoha lid-
mi a poznávám, jak žijí. Ne vždy je to 
radostný pohled. Snažím se, aby tito 
lidé – mí zákazníci, byli s mou prací 
spokojeni. V takovém případě jsem 
spokojen i já. Jsem přesvědčen, že 

férový přístup napravuje a upevňuje 
mezilidské vztahy. Jsou to věci, které 
se za peníze nedají koupit.

Proè kandiduji?
Často slyším negativní názory lidí, 

kteří nadávají na poměry, kritizují 
všechno a všechny. Málokdo z nich je 
však ochoten pro ostatní něco udělat. 
Stále věřím ve slušné a odpovědné 
lidi. Proto podporuji Jičínský demo-
kratický klub a na jeho kandidátce 
chci prosazovat zájmy osady Popovi-
ce, která je součástí Jičína.

Lucie Pavlíèková
Odkud mne 

znáte?
V Jičíně jsem 

se nenarodila, 
Jičíňákem jsem 
se stala. Od dob 
studií na základ-
ní škole jsem 
v Jičíně poznala 

spousty skvělých lidí a Jičín a jeho oko-
lí jsem si zamilovala. Žiji zde již přes 
dvacet let a cítím se tu doma. Věnuji se 
pedagogice a dětem, proto mě můžete 
znát ze Základní školy Husova, kde 
jsem 8 let působila. V roce 2011 jsem 
odešla a založila v Jičíně první soukro-
mou školku. Své práce si vážím a sna-
žím se ji dělat, jak nejlépe dovedu.

Proè kandiduji?
Jedna z možností, jak něco zlepšit, 

je být u toho, když je možnost. Pro-
to jsem se rozhodla podpořit JDK. 
Lidi, kteří mají dobrý úmysl a chtějí 
opravdu něco změnit. Jičín je krásné 
město a má se čím chlubit, mám ho 
ráda a chci, aby tu vyrůstaly i mé děti. 
Chci, abychom se zde cítili co nejlépe 
a k tomu, abychom byli spokojeni, je 
potřeba zvolit si ty správné lidi.

Petr Horáèek
Odkud mne 

znáte?
Moje rodina 

a moji předko-
vé jsou Jičíňáci. 
Táta nás doma 
vedl k tomu, 
abychom měli 
rádi své město 
i kraj, kde žije-

me. Chodil jsem zde do školy a mám 
mnoho spolužáků, kteří mne znají 
i řadu kamarádů, s nimiž jsme si hráli 
na Javůrkově louce, spoluhráčů z fot-
balu, atletů ze stadionu. Ve skalách 
jsem poznal mnoho lezců, s nimiž 
jsem byl navázán na jednom laně ve 
stěně a taková přátelství jsou na celý 
život. Po revoluci jsem začal podnikat 
a tak mne zná i řada mých zákazníků, 
pro které se snažím odvádět poctivou 
a dobrou práci.

Proè kandiduji?
Vím, že život ve městě ovlivňují 

radní a zastupitelé, stejně jako chod 
a fungování městského úřadu je jed-
nou z podmínek, aby se občanům žilo 
dobře. K tomu, abychom byli ve měs-
tě spokojeni, je potřeba zvolit správné 

lidi. V mém případě je to podpora 
JDK. S lidmi, kterým věřím a o nichž 
vím, že mne nezklamou, se nebojím 
jít na stejnou kandidátku. Chtěl bych, 
aby Jičín více kooperoval s fi rmami, 
které zde podnikají a dávají lidem 
práci. Městu i fi rmám by lepší spolu-
práce přinášela řadu výhod.

Vladimír Horyna
Odkud mne 

znáte?
Celý svůj ži-

vot jsem strávil 
v Jičíně, zde do-
posud žiji a pra-
cuji. Od svého 
mládí se aktivně 
věnuji sportu 
jako hráč, poz-

ději jako trenér, rozhodčí a v nynější 
době jako funkcionář. Můžete se se 
mnou setkat jak na jičínských spor-
tovištích, tak i mimo ně. Pravidelně 
se účastním jednání komise životní-
ho prostředí a ekologie města Jičína, 
které jsem členem.

Proè kandiduji?
Do politiky vstupuji proto, že 

jsem nespokojený s jejím stavem jako 
spousta spoluobčanů. Není možné od 
politiky dát ruce pryč, chceme-li to 
změnit, musíme být aktivní. Doposud 
mě nenapadlo, že bych se mohl do 
regionální politiky zapojit, mám své 
povolání, rodinu, své starosti a často 
nestíhám, ale sedět se založenýma ru-
kama a po večerech lamentovat není 
také můj styl. V Jičínském demokra-
tickém klubu jsem potkal lidi, kterým 
jde o stejnou věc. Proto jsem se rozho-
dl kandidovat za tuto stranu.

Iva Majdanová
Odkud mne 

znáte?
Jsem jičín-

ská rodačka 
a bydlím s dese-
tiletou přestáv-
kou v Tyršovce. 
Potkávali jsme 
se na základce 

na Husovce a na gymplu, nebo při 
orienťáku, ve skalách i v bílé stopě. Po 
revoluci jsem spolu s otcem a sestrou 
založila IVASO, takže jste mě někteří 
jistě potkali i v prodejně.

Proè kandiduji?
Mám ráda své rodné město a pova-

žuji se za patriotku. Měla jsem mož-
nost poznat život zblízka v Německu 
a díky mojí zálibě v cestování i v mno-
ha dalších zemích. Dovolím si tvrdit, 
že naše město je krásné a na světě 
jedinečné. A to i díky nám občanům 
a námi zvoleným zástupcům, protože 
se všichni společně staráme o své dě-
dictví a další rozvoj města. Ráda bych 
tedy spolu s kolegy z JDK pokračova-
la ve zkrášlování města pro všechny, 
co tu žijí. Mým osobním cílem je zlep-
šit parkování ve městě a zintenzivnit 
péči o zelené plochy, aby se nám tu 
žilo ještě lépe.
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Jičínský demokratický klub Vám představuje svůj volební program, tzv. 
„Desatero JDK“. Postupně vám představíme jednotlivé body, konkrétní úko-
ly, které chceme v případě volebního úspěchu splnit. Naše body jsou splnitelné 
a snadno kontrolovatelné.

Jièín – moderní mìsto pro všechny
Přejeme si, aby Jičín byl moderním městem. Naším hlavním úkolem je 

prosadit WiFi zdarma v centru města. Díky internetu lze zjistit otevírací doby 
obchodů, prozkoumat menu nejbližších restaurací či zjistit odjezdy autobusů. 
Chytré mobilní telefony s internetem nabízejí lidem velkou škálu možností. Po-
kud je ale lidé chtějí využívat v Jičíně, musí se spolehnout na placený mobilní 
internet, jehož rychlost nebývá moc závratná. Síť připojení přes WiFi doposud 
chybí. Chceme pokrýt především centrum města a místa, kde se lidé scházejí 
a je tam možnost si někde sednout, např. zámecký park.

V informačním centru města se návštěvníci často dotazují na místo veřejně do-
stupné služby WiFi. Častěji je tato informace požadována během letní turistické 
sezóny a při různých kulturních akcích pořádaných ve městě. Pokud mohou mít 
WiFi v centru zdarma města jako jsou Česká Třebová, Chrudim, Litomyšl, Pardu-
bice, Svitavy či Ústí nad Orlicí, tak proč by nemohl také Jičín :-) ?

Dále vítáme moderní kulturní a zábavné akce, ale i komerční aktivity, které 
přivedou lidi z nákupních center do města. Chceme uspořádat první jičínský 
food festival. Nudí Vás všudypřítomné kuřecí s broskví? Ochutnejte něco lepší-
ho! Chceme v Jičíně uspořádat food festival, při kterém budete moci ochutnat 
skvělé pokrmy z rukou nejlepších kuchařů na Jičínsku. Akce je pro všechny, kdo 
se chtějí dobře najíst, rádi zkouší nové chutě a hlavně se chtějí pobavit. Nechce-
me mít Jičín konzervativní, chceme jít s dobou.

Jièín a rozpoèet
Odpovědné a transparentní nakládání s veřejnými fi nancemi a dobrá správa 

městského majetku je základem programu Jičínského demokratického klubu. 
Efektivní využívání možností fi nancování veřejných projektů skýtá potenciál, 
kterého město musí využívat. Jsme si vědomi toho, že fi nancí není nikdy dost 
a jejich vynakládání je otázkou priorit. Chceme v tom postupovat koncepčně 
a řídit se zásadami demokracie a zdravého rozumu ve prospěch města. Vždy by-
chom měli umět zajistit prostředky nutné ke spolufi nancování dotací.

Chceme maximálně využít dotace pro Jičín. Po daňových příjmech jsou dotace 
druhou největší příjmovou položkou většiny měst a obcí. Dotace mají i svůj rub 
a vůbec nejsou zadarmo. Předchází jim velké úsilí, precizní práce odpovědných 
a kvalifi kovaných pracovníků. Každá chyba se může hrubě nevyplatit. Dnes je to 
úzce specializovaný obor. Proto akcentujeme závažnost tohoto tématu a chceme 
jej řešit na profesionální úrovni za podpory kvalifi kovaných specialistů.

Rádi bychom obnovili tradici setkávání vedení města s podnikateli a mana-
žery fi rem podnikajících v Jičíně a okolí. Je pro nás velmi důležité, aby ti, kteří 
v našem městě dávají lidem práci a obživu, byli obeznámeni s problémy radnice 
a naopak, aby radnice v zájmu podpory zaměstnanosti a rozkvětu podnikání 
mohla jít vstříc potřebám podnikatelských subjektů.

Jièín a sport
Sport je jedna z nejvýznamnějších preventivních aktivit proti nežádoucím 

vlivům. Naší prioritou je především podpora sportovních aktivit dětí a mládeže. 
To se neobejde bez jejich vedení kvalitními trenéry a cvičiteli. Chceme prosadit 
navýšení sportovních grantů vypisovaných městem, aby maximum dětí mělo 
kvalitní trenérské vedení a mohlo plně využívat potenciálu městských sporto-
višť. Budeme nadále podporovat především žákovská a mládežnická družstva 
jičínských oddílů a klubů.

V oblasti investic do sportu je naší prioritou výstavba nových šaten venkov-
ních sportů na městském stadionu a další zkvalitňování stávajících sportovišť 
na území města. Nabídkou především školních tělocvičen a hřišť chceme „ roz-
hýbat město“ a umožnit rekreační sportovní vyžití nejširší veřejnosti. Podpoří-
me nákup a instalaci „cvičících strojů“ do odpočinkových zón města.

Budeme také prosazovat rozšíření sítě cyklostezek, které by mohli využívat 
i příznivci in-linů. Jednou z variant je vybudování in-line dráhy v prostoru ko-
lem městského koupaliště. Stezky zlepší i spojení mezi Jičínem, jeho osadami 
a přilehlými obcemi.

Jièín a životní prostøedí
Naším prvotním cílem je podpořit systémové řešení projektu kanalizace 

v Sedličkách i v oblasti kasáren. Současná situace obtěžuje jednak obyvatele 
lokality, tak i chodce, in-line bruslaře, cyklisty, kteří lipovou alej dnes a denně 
využívají. Máme v Jičíně a přilehlých osadách ještě několik nevyřešených pro-
blémů týkající se kanalizace. Jde nám o civilizované řešení splaškového systé-
mu v souladu s požadavky EU.

Chceme zefektivnit třídění odpadů a zlepšit čistotu ve městě. Budeme podpo-
rovat sběr, třídění a likvidaci odpadu, rozšiřování monitorovacích systémů a pre-
ventivních opatření. Současný systém sběru odpadků v Jičíně zatím nemotivuje ke 
třídění odpadů. Proto se zasadíme (např. rozšířením sítě kontejnerů), aby občané 
Jičína měli možnost ještě důsledněji odpad třídit. Budeme dbát na důslednou čin-
nost orgánů pověřených kontrolou a vyvineme tlak na organizace, které nelikvi-
dují svůj odpad svými prostředky a nechávají ho likvidovat městem. Chceme se 
zaměřit i na organizaci sběru olejových produktů z restauračních zařízení.

Podpoříme revitalizaci lesoparku Čeřovka. Málokteré město se na svém te-
ritoriu může pochlubit něčím takovým jako je lesopark Čeřovka. Provedeme 
nezbytné kroky k tomu, aby se Čeřovka opět změnila v oázu klidu a oddychu, 
jak tomu bylo ještě v sedmdesátých letech minulého století. Vzhledem k tomu, 
že je pod Čeřovkou plánována výstavba bytů a domů pro více než 500 obyvatel, 
bude tato rekreační zóna mít větší význam než dnes. Samostatnou kapitolou 
je pak zatraktivnění výhledu z Milohlídky, která by se jistě stala vyhledávaným 
objektem pro návštěvníky města Jičína.

Jièín a kultura
Chceme aktivně jednat se Tělocvičnou jednotou Sokol Jičín o dalším osudu 

divadelního domu. Tento mimořádný objekt, který vznikl při přestavbě budo-
vy v roce 1926, si zaslouží rozsáhlou rekonstrukci, která se neobejde bez účasti 

VOLEBNÍ PROGRAM
Z Vašich dotazù…

Jak chcete dìlat „nepolitickou“ 
politiku? Vstupem do komunálu se 
stáváte pøece politiky! Pavel D.

Po zkušenostech z minulých zastu-
pitelstev jsem stále více přesvědčen 
o tom, že politika do města velikosti 
Jičína nepatří. Jde přece o prospěch 
občanů, místa a všichni zvolení by 
měli po volbách přestat bojovat a vy-
tvořit tým, který bude „kopat za dob-
rou věc“. Není přece ostudou opozice, 
když její zastupitel využije svých ko-
nexí a dokáže vyjednat dobrou pozici 
třeba na ministerstvu. Opoziční boj 
vysiluje nejenom oponenty samé, ale 
ubírá energii i městu. Férové vztahy 
mezi koalicí a opozicí jsou asi vzduš-
ným zámkem. Hlavním zájmem všech 
by měl být především Jičín.

Jak se stavíte k asfaltové cyk-
lostezce v jabloòové aleji, když ve 
svém programu máte jak ochranu 
unikátní krajiny, tak i rozvoj cyk-
lostezek? Marcela R.

Jsem přesvědčen, že obě témata se 
nevylučují. Žijeme v 21. století a je tře-
ba dělat kompromisy týkající se na jed-
né straně životního prostředí a na stra-
ně druhé požadavků většiny. Otázku 
vhodného povrchu by měli posoudit 
odborníci. Jejich stanovisko by mělo 
být vůbec zásadním kritériem při po-
suzování, a to nejenom povrchu cesty. 
Ta může propojit dvě obce a přiblížit je 
jejich obyvatelům. Třicet let jsme tudy 
chodili kolem skládky, odkud vycházel 
jedovatý dým, po cestě rozbité vojen-
skou technikou a zemědělskými stro-
ji až k závoře, za níž se chodit vůbec 
nesmělo. To, že dnes řešíme otázku 
povrchu cesty pro pěší a sportovce, 
považuji za půvab demokracie. Před-
stavte si, že bychom protestovali proti 
rozhodnutí nomenklaturních kádrů 
před rokem 89‘. Přál bych si jen, aby 
diskuze probíhala v džentlmenských 
intencích se snahou pochopit i hlasy 
z druhé strany. Osobně nevidím v as-
faltovém povrchu žádnou tragédii, ani 
degradaci hodnotné krajiny, přestože 
raději chodím po trávě než po asfaltu. 
Dám-li na rovnítko vah čistě ekologic-
ký přístup a společenský význam cesty, 
přikláním se ke druhému. 

Jak chcete docílit souladu po-
litických subjektù? Když jste byl 
v minulém zastupitelstvu, nìkterá 
zasedání pøipomínala obraz Hos-
podská rvaèka od Josefa Lady? 
Vìøíte tomu, že se noví zastupitelé 
dokáží dohodnout? Martin F.

Pane Martine, máte pravdu, nebude 
to jednoduché. Za pokus to určitě sto-
jí. Možná jsem idealista, ale věřím, že 
věcný přístup, selský rozum a slušnost 
zvítězí. Sázím i na voliče, kteří pokud 
sledovali dění v posledním volebním 
období rozpoznali, komu šlo o dobrou 
věc a o město samotné a komu o moc, 
posty, vlastní prospěch a vyřizování si 
starých účtů. Věřím, že volič dokáže 
rozlišit, kdo něco dělá pro Jičín a kdo 
sleduje osobní zájem. Umění domluvit 
se, je přece výsadou králů!

Jak byste si pøedstavoval komisi, 
která by bdìla nad „tváøí mìsta“, 
o níž píšete v prvním èísle vašich no-
vin? Zajímalo by mì, koho byste ob-
sadil do této komise? Františka O.

V našem městě je řada osobností, 
které jsou zárukou kvality úsudku a je-
jich názor je obecně respektován. Mys-
lím, že by neodmítli účast v tomto orgá-
nu. Určitě nebude od věci konzultovat 
problematiku veřejného prostoru i s ex-
perty odjinud, kteří se dívají na město 
z odstupu. Odborníků na urbanistiku 
je u nás bohužel málo. Architekti dneš-
ka vidí hlavně „svůj baráček“ a často 
neposuzují věci v kontextu veřejného 
prostoru. Z architektů bych se určitě 
opřel o názor D. Pavlišty, A. Gebriana 
a D. Vávry, kteří by nám jistě neodmítli 
konzultaci v případě potřeby. Sám jsem 
s nimi několikrát konzultoval.

Odpovídal Miloš Starý

města a bude vyžadovat velkou investici. Leží nám na srdci i budoucnost Sokola 
v Jičíně, který znamenal vždy mnoho pro spolkový život ve městě. Naším cílem 
je dosažení dohody se Sokoly k oboustrannému prospěchu a dosáhnout toho, že 
v Jičíně opět na velké scéně budou vystupovat nejenom hostující, ale i místní di-
vadelní soubory.

Podpoříme opravu biografu. Současný stav Biografu Český ráj je ostudou 
města. Přes veškerou snahu vedení KZMJ o kulturní zázemí neodpovídá sou-
časným požadavkům pro komfort návštěvníků. Projekt rekonstrukce je sice 
náročný, vrátí však Jičínu hodnotnou stavbu, která byla necitlivým způsobem 
a nekvalitními přestavbami znehodnocena. Biograf by se měl stát opět chlou-
bou města.

Budeme podporovat oživení středu města Jičína ve smyslu jeho zatraktiv-
nění pro občany a návštěvníky, aby náměstí žilo i jindy než v sobotu dopoledne. 
Vítáme kulturní a zábavné akce, ale i komerční aktivity, které přivedou lidi z ná-
kupních center do města. Nechceme zapomínat ani na ostatní kulturní aktivity, 
knihovnu a opravy kulturních památek. Chceme se pokusit najít zdroje fi nancí 
pro dokončení zázemí v Čestném dvoře Lodžie pro čilý kulturní život, který od-
tud proudí i do centra Jičína.

Jièín a vzdìlávání
V prvé řadě se zaměříme na řešení problematiky nedostatku míst v předškol-

ních zařízeních všech typů, které uspokojí potřeby mladých jičínských rodin. 
Chceme umožnit maminkám dětí mladších tří let chodit do zaměstnání, proto 
podpoříme dětské skupiny a jesle. V budoucnu vidíme problém týkající se kapa-
city tříd základních škol a především školních družin, kdy hrozí nedostatek míst 
pro umístění dětí po vyučování (jedná se o děti z 1. – 4. tříd).

V oblasti základního školství budeme prosazovat zlepšování podmínek ve škol-
ských zařízeních zřizovaných městem, jak po stránce energetické (výměny oken, 
zateplení), hygienické (osvětlení učeben, sociální zařízení), tak po stránce vybave-
ní potřebným mobiliářem, aby žáci měli podnětné prostředí pro své vzdělávání.

Chceme nadále rozvíjet spolupráci se středními školami na katastru města, 
především v projektech vypisovaných KÚ či MŠMT, přinášejících užitek nejenom 
školám, ale ve svém důsledku i městu. V zájmu popularizace řemesel a dělnických 
povolání chceme podpořit lepší propojení škol s fi rmami, které jsou činné v na-
šem městě. Chceme, aby žáci věděli, že máme ve městě atraktivní obory, v nichž 
mohou najít uplatnění. Tento trend je možno pěstovat už od mateřských škol.

Jièín a jeho tváø
Vzhled města je fenomén, jímž by se mělo zabývat každé osvícené zastupitel-

stvo. Jičín patří mezi krásná města. Jedním z našich cílů je vytvoření instituce, 
která by chránila vzhled našeho města a měla doporučující a poradní hlas při 
rozhodování o projektech a jejich realizaci. Chceme vyčistit město od rušivých 
prvků. Veřejný prostor si musíme chránit. Je to naše vizitka.

Budeme se snažit získat dotaci na regeneraci bývalého zahradnictví na No-
vém Městě. Na prostranství může vzniknout oddychová zóna s keři, stromky, 
travnatou plochou, které doplní nové chodníky, lavičky, cvičící stroje, odpad-
kové koše apod.

Jièín a cestovní ruch
Naše město Jičín v současné době nevyužívá zcela potenciál své unikátní 

polohy v rámci jediného geoparku UNESCO v ČR – Českého ráje. Zatímco se 
Turnov a Nová Paka prezentují jako hrdá města Českého ráje a s geoparkem 
spojují řadu aktivit (dokážou zapojit své školy, místní drobné a střední podni-
katele, přispět k rozvoji turistického ruchu atd.) a postupně si budují renomé, 
které se přímo nabízí pod celosvětovou hlavičkou UNESCO, v Jičíně jsme tro-
chu zaspali. To bychom rádi změnili ve prospěch našeho města a jeho obyvatel 
i návštěvníků. Je tu potenciál nabídek pro domácí i návštěvníky, které je třeba 
využít v propagaci Jičína a jeho kraje.

Chceme vytvořit koncepci cestovního ruchu, kterou nemůže dělat parta 
amatérů. Je třeba angažovat zkušené profesionály a poučit se z měst, která nám 
mohou být vzorem. Komise cestovního ruchu pak může přinášet svá doporuče-
ní a náměty. Máme mnoho témat, která nám v oblasti propagace města může 
většina měst a obcí závidět. Podle nás nejsou efektivně uchopena a využita. 
Chceme toto téma zpracovat co nejzodpovědněji a investovat nejenom fi nance, 
ale hlavně dát cestovnímu ruchu prostor, který si zaslouží.

Jièín a sociální služby
Podpoříme vytvoření fondu sociálních bytů. Chceme dosáhnout toho, aby 

město investovalo do malometrážních bytů, které následně budou sloužit jako 
sociální byty. Chceme zamezit tomu, aby v ubytovnách, kde se tísní rodiny čas-
to v nedůstojných podmínkách, inkasovali provozovatelé na státních dávkách 
nemravné zisky. Chceme využít zákona připravovaného MPSV o podpoře do-
stupného bydlení.

Chceme pomoci s integrací klientů Stacionáře Kamarád a Apropa do běžné-
ho života. Rádi bychom využili spolupráci s místními fi rmami, kde klienti těch-
to zařízení mohou najít uplatnění a získat pocit potřebnosti a užitečnosti.

Jièín a doprava
V oblasti dopravy budeme pokračovat v opravách veřejných komunikací. 

Stav ulic, chodníků, veřejného prostoru a jeho vybavení je vizitkou města i kaž-
dé obce. Jsme si vědomi odpovědnosti vůči občanům, kteří čekají na opravy 
svých ulic.

Budeme podporovat vybudování severního obchvatu. Vyřešení tranzitu je 
prioritní otázkou většiny měst a obcí. Současný stav v Jičíně je vážný. Ve špič-
kách zde projíždí velké množství dopravních prostředků, což narušuje plynu-
lost dopravy, bezpečnost občanů a zhoršuje ovzduší, hluk a komfort ve městě. 
Maximálně podpoříme projekt obchvatu a vykoupení zbylých pozemků.

Budeme se aktivně podílet a podporovat vytvoření parkovacího systému ve 
městě Jičín, které je stejně tak jako ostatní města přeplněno auty, která využívají 
k parkování veřejný prostor. Zasadíme se o vytvoření koncepce efektivního par-
kovacího systému a budeme důsledně prosazovat nové parkovací kapacity.

Chceme řešit situaci týkající se autobusového nádraží, které je velkou vizit-
kou města, bohužel ve stále se zhoršujícím stavu.


