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Proè radnice mlèí o svých prioritách? Rok v opozici
Asi se drží hesla – kdo nic nedìlá, nic nezkazí!
Od loňských komunálních voleb
uplynulo pěkných pár měsíců. Vedení radnice se ale rozhodlo, že občané města ani opoziční zastupitelé
nejsou hodni znát priority a záměry
pro volební období. Jak jinak si vysvětlit to, že koalice s nimi po více
než půl roce nikoho neseznámila. Na
červnovém zastupitelstvu jsme proto
požádali pana starostu, zda bychom
je my a občané, kteří se na nás v této
záležitosti obracejí, mohli znát, a zda
je možné se na příštím zastupitelstvu
touto důležitou záležitostí zabývat.
Písemně jsme požádali o informace,
které nás všechny zajímají a které
jsou naprosto zásadní pro další rozvoj a prosperitu města.
Na zářijovém zastupitelstvu jsme
dostali odpověď. Pravda, nečekali
jsme žádné zázraky. Vždyť na to měl
pan místostarosta Jiřička, který má
v gesci výstavbu města, jen dva měsíce. Výsledek však předčil všechna
naše očekávání. Materiál, který má
„odtajnit“ občanům plány koalice,
zdůvodnit priority či vysvětlit, proč se
některé projekty neustále odsunují,
si můžete prohlédnout v předložené
podobě bez jakýchkoliv úprav v níže
uvedené tabulce.
Ne, opravdu to není tisková chyba.
Toto je materiál, pod kterým si současné vedení představuje kompletní
informaci o svých úmyslech na další
tři roky.
Asi si každý udělá svůj názor.
Opravdu nemá cenu to dále rozebírat.
O tom, jak se vedení města postaví například k opravám chodníků a komunikací, jak vyřeší lokalitu vlakového

nádraží, autobusového nádraží, kasáren, prostor po technických službách
či pozemky pro výstavbu na Holínském předměstí, co cyklostezky, lodžie, jezuitská kolej, zámek, připravené startovací byty atd.? To a celá řada
dalších dotazů včetně termínů realizace jiných potřebných věcí zůstává
bez objasnění.
Nejzajímavější na celé té tabulce je
ovšem optimismus jičínské radnice při
čerpání dotací v novém programovacím období EU. Současné vedení s nimi
vlastně nepočítá. Nebo počítá a tutlá
to? Nevíme, nechme se překvapit.
Tečka, konec. Úkol daný zastupitelstvem je splněn. Opozice dostala

tabulku a nemůže tvrdit, že nic neví.
Nač si s tím dál lámat hlavu. Nějak to
dopadne. Ještě chvilku nám to takhle
vydrží a občané stále věří, že máme
koncepci a občas něco děláme.
Nám všem nezasvěceným do plánů radnice tedy nezbývá než počkat
na rozpočet pro příští rok. Z něho se
snad dozvíme, jak to vedení s těmi
prioritami opravdu myslí. Zda vůbec
najde odvahu prosadit a zrealizovat
projekt, který by byl významně podpořen prostředky EU či zajistit financování svých nejdůležitějších plánů.
Ale které to vlastně jsou?
Redakce

Tabulka priorit z dílny Ing. Jana Jiøièky:
Investièní akce 2016–2018 (mil. Kè)
2015 2016 2017 2018 Dotace
Stavební uzavření zimního stadionu

5

Venkovní šatny ve Sportovním areálu

30

Kanalizace Soudná
Aris
Rekonstrukce kina

2
30
10

5

15

10
15

Skládka Libec
Rekonstrukce ulic
Poděbradova-Ruská
Infrastruktura Nové Město sever

5

Archiv pro soud

3

8
25

10

6

6

15

25

Odpočinková zóna Cidlina

10

Redakce ON

Kasárna - úvěr
Masarykovo divadlo
Celkem

68

86

66

Otevøený dopis zastupitelù
starostovi mìsta Jièína
Vážený pane starosto,
v souladu se zákonem o obcích
jsme Vás dne 18. 9. 2015 jako demokraticky zvolení zástupci občanů města Jičína požádali o svolání
zastupitelstva města Jičína. Vaší
povinností bylo do 21 dnů od tohoto data zasedání zastupitelstva
svolat, což jste učinil a termín stanovil na 29. 9. 2015. Využili jsme
svého práva na zařazení bodů na
jednání zastupitelstva, které považujeme pro město Jičín a jeho
občany za důležité.
z Odvolání místostarosty pro in-

vestice a životní prostředí Ing.
Jana Jiřičky
z Schválení zadávacích podmínek a financování venkovních
šaten Sportovního areálu Jičín
z Vyúčtování investice Soudná
15 a odpovědnost jednotlivců
za průběh stavby
Chtěli jsme o těchto bodech veřejně diskutovat s Vámi a občany
města Jičína. Sdělit Vám i občanům důvody a informace, které nás

Možná si někteří řeknete, co že ta opozice zase nedá pokoj, proč nenechá koalici vládnout a neztěžuje jí práci věčným lamentováním. Dovolte
nám však připomenout, že opozice se sama od sebe nevytvářela.
Po volbách před rokem zůstalo deset zvolených zastupitelů mimo hru,
protože pánové z ANO a Sociální demokracie měli už dopředu koalici hotovou. Byli si jistí suverénním vítězstvím, které se však nekonalo. Díky plichtě
na prvních čtyřech místech a debaklu místních sebevědomých socialistů,
museli přibrat další tři subjekty, včetně v Jičíně znemožněné TOP 09. Pět nesourodých partiček dalo do kupy 11 zastupitelů, které spojuje pouze averze
k předchozímu vedení radnice v Jičíně. Z iniciativy JDK tehdy v říjnu vzešla
snaha neopakovat situaci před volbami, kdy za čtyři roky došlo k rozdělení
radnice a vzniku nepřátelské atmosféry, v níž město pouze stagnovalo. Náš
pokus o vytvoření Rady dobré vůle, kde by každý z prvních sedmi subjektů
dostal jeden mandát v radě, ztroskotal na obchodování s placenými židlemi
ve městě. Takto vznikla opozice. Faktickým vítězem voleb se stal druhý místostarosta Jan Jiřička z Volby pro město, o jehož byť sebemenším potenciálu
přinést Jičínu něco pozitivního nikdo z nás do dneška nic neví. Dnes tak musí
radní vydávat mnoho energie, aby se udrželi na svých židlích na úkor kvality
plnění svých povinností. Respektujeme, že se pánové pod vedením starosty
Malého takto rozhodli. Měli na to právo, se všemi důsledky. Tvrdíme však, že
rozhodli nikoli pro město, ale pro sebe.
Jsme často napadáni, že jsme ukřivdění, a jsme pasováni do role sabotérů. Není tomu tak. Nikoho nekřižujeme, nepodáváme trestní oznámení,
jako někteří současní radní podávali na své kolegy v předchozím zastupitelstvu. Sledujeme pouze bedlivě dění na radnici a poukazujeme na věci,
které se nám nelíbí. Vést město není jednoduché, nelze se zavděčit všem.
Pokaždé někde vznikne tábor nespokojenců při nesplnění jakýchkoli požadavků. Projekty, dotace, financování investic a do toho každodenní rutinní práci městských organizací a státní správy, které přispívají k tomu,
že městský systém funguje, může úspěšně řídit pouze tým sehraných lidí,
kteří upřednostňují zájmy města nad osobními. Nejsme přesvědčeni, že by
jičínská koalice tvořila takový tým. Parta v radě města je všechno, jenom ne
tým - což jen potvrzují jejich výsledky.
My se však šance na širokou koalici nechceme vzdát. Na této myšlence
jsme se v opozici sjednotili a věříme, že je to jediná možnost, jak vést úspěšně naše město. Rozhodli jsme se, že o to budeme i nadále usilovat a dlužíme to i našim voličům. Abychom připomněli, kde je příčina současného
neutěšeného stavu našeho zastupitelstva, vydáváme druhé číslo našich
Opozičních novin.

k jednání o těchto tématech vedou.
Zcela v souladu s demokratickými
principy, o které se zřízení tohoto státu opírá a právem deklarovaným nám
zákonem o obcích.
Jsme znepokojeni, jaké nové
praktiky jste se rozhodl do jednání
zastupitelstev města Jičína vnést.
Pokoušíte se názory a svobodu slova
demokraticky zvolených zastupitelů
potlačit a jejich upozorňování na problémy umlčet obstrukcemi, neboť za
co jiného lze neschválení programu
zastupitelstva na samém začátku jeho
jednání a následné jeho rozpuštění
považovat? Když zákonodárce stanovil povinnost starostovi svolat veřejné
zastupitelstvo v případě, že o to požádá třetina zastupitelů, jistě ho nenapadlo, že tato zákonná povinnost
bude „obejita“ a právo na vyjádření
názoru znemožněno neschválením
programu jednání zastupitelstva.
Pane starosto, pokud už opovrhujete názory zastupitelů, kteří mají na
věci jiný náhled než Vy, nemusel byste
ignorovat názory občanů města Jičína, Neboť ty jste na veřejné zasedání
zastupitelstva pozval i přes to, že jste

byl předem se svými koaličními
partnery rozhodnut zasedání zastupitelstva znemožnit.
Vyzýváme Vás, abyste tyto nedůstojné způsoby jednání už neopakoval a s opozicí i občany města, na místě k tomu určeném, tedy
zastupitelstvu, vedl demokratickou diskuzi. Jde i o to, jaké zbytečné náklady město Jičín muselo na
vámi zmařené a neuskutečněné
jednání zastupitelstva vynaložit.
S pozdravem
Zastupitelé nekoalièních
stran a volebních sdružení
Poznámka redakce: Koalice
uvádí, že návrh na svolání zastupitelstva neměl náležitosti dle jednacího řádu zastupitelstva, jako je
třeba návrh na usnesení k bodům
jednání. Jedná se o naprosto účelové tvrzení, protože dle zákona
o obcích i jednacího řádu zastupitelstva mohou být navrhovány dokonce i body programu v průběhu
zasedání zastupitelstva včetně
formulace návrhu usnesení.
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Co s projektem kasárna?
Občané se nás ptají, co dělá město Jičín s revitalizací veřejného prostoru sousedícího s unikátní lipovou alejí. Zde je stručný exkurz do nedávné historie.
Předminulé zastupitelstvo (2006–2010) se vážně zabývalo využitím lokality kasáren pod Čeřovkou. Poučeni ze špatných zkušeností se skupinou Global
Resources tentokrát vypsali výběrové řízení na revitalizaci s tím, že by na území
vznikla řada pracovních míst i obytná čtvrť. Ze soutěžních návrhů v roce 2009
vyšla jako vítěz firma Czech developement z Písku, která již měla zkušenosti
s podobnými projekty v Prachaticích a Písku. Město Jičín tentokrát vypracovalo velmi pečlivě smlouvu, která obsahovala řadu regulativů a podmínek, které
upřednostňovaly prioritní záměry města včetně etapizace výstavby.
Po volbách 2010 vystoupil místostarosta Tomáš Frýba (TOP 09) kritikou
nízké prodejní ceny pro developera. Argumentoval, že pokud město připraví
a zasíťuje toto území samo, bude moci rozprodat pozemky pro individuální
výstavbu se ziskem, který „střízlivě“ odhadoval na 30–50 milionů korun. Zastupitelé ho tehdy těsnou většinou podpořili. Developer, který soutěž vyhrál,
odešel, a s Jičínem, který vytváří takovéto podnikatelské prostředí, nechce mít
nic společného.
Máme několik vlastních zkušeností s financováním infrastruktury pro výstavbu a nikdy jsme na ní nevydělali. Ať se jedná o Allanovy sady anebo stavební
pozemky na Novém Městě, kde v obou případech šlo město do mínusu. Prostor kasáren může navíc skrývat ekologickou zátěž a je tam i komplikace s odkanalizováním. Dotace na bourání starých objektů (po podivné piruetě našich
památkářů, kteří původně trvali na jejich zachování, ale náhle je prohlásili za
bezcenné a hodné demolice) vyšly ne v plném rozsahu a tak dnešní účet za demolice a provoz bývalého komplexu činí hodně přes 10 milionů korun. V minulém volebním období byla vypracována na základě architektonické soutěže
studie, kterou realizovali architekti firmy CUBOID. Výběrové řízení na projekt
infrastruktury se dosud nepodařilo dotáhnout do konce, a protože soutěžíme
pouze na cenu, museli jsme ho pro „nezájem“ vítěze soutěže opakovat.
Šest let uběhlo jako voda a máme zbouráno několik budov, v sousedství unikátní lipové aleje máme skládku stavebního odpadu a náklady na účtu města vydané na stávající objekty a prostor, který měl přinést slíbené peníze do městské
kasy, rostou. Argument, že energii nutnou k revitalizaci prostoru mohlo město
napřít jiným směrem, se ukázal jako oprávněný. Město není žádný developer.
Musí řešit dopravu, parkování, opravy ulic, památek a občanskou vybavenost.
Kasárna jsou velkou výzvou pro město. Současné vedení města s nejednotným
zastupitelstvem a nekoncepčním přístupem na řešení této výzvy prostě nemá.
Miloš Starý
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Bohužel jsme mnohdy papežštìjší
Kdo je pro „Bioplynku“ než papež
v Jièínì a kdo proti ní?
BUDE SVOZ TÉMÌØ 30 000 TUN ODPADÙ DO JIÈÍNA?

Stavební úřad Jičín již potřetí výstavbu bioplynové stanice v Dělnické ulici v Jičíně zamítl. Společnost Orchideus se opět odvolala ke krajskému úřadu
a čeká se na jejich rozhodnutí. To jsou informace, které si Jičíňáci mohli přečíst
v tisku. Protože jsem velkým odpůrcem průmyslové bioplynky v Jičíně a uvědomuji si obrovské nebezpečí, které Jičínu hrozí, velmi pečlivě sleduji informace
o vývoji situace kolem povolování této megalomanské stavby.
Je to už bezmála 10 let, co ZO ČSOP Křižánky s nápadem svážet odpady do
Jičína přišla a tvrdě ho prostřednictvím pana Drahoňovského prosazovala. Chybělo opravdu málo a Jičín by se stal žumpou kraje. Krajští úředníci byli pro, EIA
byla pozitivní, dotace byla přislíbena, rezervace na odběr elektřiny zajištěna. Rozhodný odpor tehdejšího vedení, ve kterém jsem jako místostarosta odpovědný
za životní prostředí byl, projekt zastavil. Občané si asi pamatují bitvu o změnu
územního plánu města a na pomlouvačné pamflety ze strany Křižánek.
Pan Drahoňovský se svým záměrem přešel do společnosti Orchideus a stále
věří, jak nedávno uvedl, že se mu projekt bioplynky v Jičíně podaří oživit. Jeho
naděje posílily výroky některých členů nového vedení města. I když navenek
vedení města vystupuje proti realizaci této stavby, místostarosta odpovědný za
životní prostředí Ing. Jiřička v médiích uvádí, že mu bioplynka v Jičíně nevadí.
Stejně jako její občasný závan zápachu na sídlišti Na Jihu. Vždyť už tam zapáchá
kejda, když ji zemědělci stříkají na pole. Musíme si prý uvědomit, že žijeme spíše na venkově. Dokonce tvrdí, že za obchvatem u čistírny odpadních vod (ČOV)
již jednu bioplynku provozuje VOS Jičín a.s. Takže se není čeho bát (bioplynka
za obchvatem není, pouze vyhnívací jímka kalů z ČOV se zařízením na jímání
a spalování kalového plynu v kapacitě 1000 tun kalů/rok – pozn. autora).
Myslí pan Jiřička své výroky a zavádějící informace sdělované občanům vážně? Zřejmě ano, dokladem je jeho nedávný pokus prosadit do vedení komise
životního prostředí města Jičína předsedkyni ZO ČSOP Křižánky, přestože na
webu Křižánek je záměr postavit bioplynku v Jičíně stále aktuální. Je překapivé,
že je Ing. Jiřička zastáncem výstavby bioplynové stanice i v době, kdy stát od
podpory výstavby těchto zařízení ve městech ustupuje. Je jasné, že svážet hromady odpadů do měst je hloupost a podporují se malá zařízení přímo u zdrojů
vzniku bioodpadů – u kravínů, prasečáku a kafilérií. Proti je i drtivá většina Jičíňáků. Zvláštní je, že jeho výroky zaznívají v době, kdy krajští úředníci o bioplynové stanici rozhodují. Pro ně by vznik regionálního centra pro likvidaci bioodpadů v Jičíně byl vítaným řešením problému, jak se s těmito odpady vypořádat.
Šup s nimi do Jičína. Nezbývá, než celou situaci pečlivě sledovat. A to já budu.
Jakmile se v totiž takové zařízení v Jičíně postaví, nic nám už nepomůže.
Ladislav Brykner

Gambleøi ve sborovnách
„Jestliže řada učitelů hájí zájmy provozovatelů výherních přístrojů, nemůžeme s nimi ani do koalice jít...“. I toto se může pozorný čtenář dozvědět z jičínských medií. Tuto myšlenku prezentoval druhý místostarosta Ing. Jan Jiřička
po jednání zastupitelstva, kde se projednávala nová jičínská vyhláška pro omezení hazardu ve městě. Bohužel již nespecifikoval, kteří že to ti podporovatelé
hazardu z řad učitelů v městském zastupitelstvu jsou. A že máme učitelů v zastupitelstvu požehnaně – pánové Novotný, Smolík, Hamáček, Havel, Kůta, Kužel, Starý, Šindelář a paní Komárková. To, co pana místostarostu na učitelích
tak popudilo, bylo, že si někteří opoziční zastupitelé dovolili mít jiný názor než
názor koaliční. Přitom se jednalo pouze o posun otevíracích hodin heren, při
stejné délce otevření podniku. Pro omezení provozu se přitom jednomyslně
vyslovili všichni, tedy i opoziční zastupitelé, ale i tak se pan Jiřička rozhodl dehonestovat jednu profesní skupinu jen proto, že nesdílí jeho návrh. Navíc na
následnou žádost o omluvu za uvedený výrok reagoval: „…omlouvat se nebudu,
vážím si i jiných názorů, ale vy jste hlasování nepodpořili…“ Pokud je toto páně
místostarostovo pojetí demokratických principů, máme se ještě na co těšit.
Petr Šindeláø

MŠ Vìtrov otevøena, ale…
Na začátku září letošního roku byla slavnostně otevřena nová Mateřská školka Větrov. Výstavba se neobešla bez problémů, které jsem popisoval v předchozím čísle těchto novin. Dnes bych se tedy rád pozastavil nad její funkčností. Po
architektonické stránce je budova opravdu vydařená – je škoda, že tuto budovu
mají možnost spatřit pouze rodiče dětí, které školku navštěvují.
Tento velmi dobrý dojem, ale kazí ne příliš podařená funkčnost budovy. Ve
vstupu stojí skleněný výtah se skleněnou střechou, centrem budovy je atrium
ve velikosti cca volejbalového hřiště, také zastřešené sklem, a tato střecha není
uzavřena. Při mé návštěvě v srpnu letošního roku, kdy venkovní teploty přesahovaly 30° C, zde bylo nepříjemné vedro. V zimním období se zase na ploše
tohoto atria bude tvořit námraza a hladké betonové plochy neumožní dětem
bezpečný pohyb. Téměř 50 % oken na objektu se nedá otevřít, tedy jejich údržba
bude možná pouze za pomoci venkovní lešení. Nejméně povedenou částí tohoto objektu je vlastní kuchyň. Tato místnost je 2 m široká a 10 m dlouhá. Po obou
stranách této kuchyně je umístěno zařízení pro přípravu jídel a manipulační
prostor je tak velmi zúžen. Z hlediska praktičnosti je to tedy velmi špatné.
Město na projekt vyhlásilo výběrové řízení a tuto zakázku vyhrála firma architekta Davida Vávry, ale značnou měrou se na vlastním projektu podílel architekt
města Jičína, pan Radek Jiránek. Toto bylo v souladu s usnesením Rady města.
Domnívám se ale, že v současné době by se projekty měly zaměřovat především
na funkčnost a minimální budoucí náklady na provoz a údržbu. Každý architekt
se chce svou prací zapsat do dějin. Z výše uvedeného ale vyplývá, že ne vždy se to
podaří tak, aby kromě estetického hlediska plnil daný předmět také svou praktickou stránku. Doufám tedy, že se tento experiment již nebude opakovat.
Ing. Petr Kebus

Náš přebujelý byrokratický státní
aparát se projevuje stále výraznějším
alibismem. Řeší naoko a neefektivně globální záležitosti a konkrétní
palčivé problémy přehazuje na obce
a místní samosprávu. Dotahuje některé nápady zrozené pod kopulí bruselského centra Evropy ad absurdum,
ba co víc, proaktivně produkuje další
nesmysly vlastní.
Jak jinak nazvat stále nová omezování, zákazy a bariéry, o nichž jsme
dříve neměli ani tušení a které se stávají součástí našeho života. Nesmíme
nazývat naše tradiční výrobky svými
jmény, přistupujeme na nesmyslné
kvóty a omezující opatření, dotujeme
nesmysly, které prodražují a komplikují život nám všem, a stáváme se součástí obludné mašinérie, kterou řídí
bůhvíkdo, jen ne my sami.
Dotace nejenže deformují trh, ale
jsou jen dalším způsobem přerozdělování peněz daňových poplatníků
a spousta jich mizí v nepřehledném
státním matrixu a podivných projektech. Vytváříme nadbytečné instituce
a utrácíme peníze i energii.
Zatímco legislativa vytváří nekvalitní zákony, obce jsou nuceny samy
stanovovat normy a namísto toho, aby
spravovaly ulice a pečovaly o infrastrukturu a prosperitu svého města,
se plácají v problematice, která náleží
zákonodárcům a státu. Vzniká galimatyáš norem a nařízení, která jsou
často v rozporu s rovnými příležitostmi a vytváří bariéry, které neumožňují
řídit se zdravým rozumem a omezují
svobodu jednotlivce. Jak jinak nazvat
veřejné zakázky soutěžené pouze na
cenu.

Abychom nechodili jen okolo horké kaše, přinášíme několik příkladů
z našeho města:

Soutìžíme na cenu,
abychom zaplatili víc…
V Jičíně jsme si několikrát po sobě
naběhli na podvodníky, kteří využili
příležitosti, nasadili nereálnou cenu,
aby zvítězili, a pak nebyli zakázku
schopni realizovat. Tak nízká cena
se pak obchází dodatky, vícepracemi
a dalšími podfuky, které ve výsledku
znamenají korekce dotací a z toho
plynoucí prodražování investic města. V případě, že soutěžíme projekty
investičních akcí na cenu, musíme počítat s tím, že nejlevnější projekt nebude nejkvalitnější a nekvalitní projekt
může akci setsakra prodražit. Město
by mělo po soutěžících požadovat
bankovní jistotu a zabránit tak, aby si
z nás některé firmy dělaly legraci, dbát
na reference a podpořit místní firmy.

Staèilo by se držet
litery zákona
Jak jinak než aktivizmem je možné nazvat vyhlášku omezující výherní
hrací přístroje, aniž bychom počkali na
znění připravovaného zákona. Stanovili jsme za každou cenu nová pravidla,
změnili provozní dobu, aniž bychom
vyčkali jeho finální verze. Vynaložili
jsme energii tam, kde to nebylo nutné, a to jen proto, aby byly uspokojeny
volební ambice některých „exorcistů“
s tím, že vše nakonec může dopadnout
zcela jinak a restrikce se může obrátit
nejen proti městu, ale i státu.

Ve všech těchto zmíněných případech by bylo lepší držet se litery zákona a nevytvářet normy, které se často
vzápětí stávají bariérami a překážkami v rozhodování o věcech pro město
zásadních. Směrnice a nová pravidla
vytvořená na koleně amatérů nás často
nutí opouštět zdravý rozum. Jak jinak
nazvat výběr firmy, o níž předem víme,
že je neseriózní a její působení povede k fiasku jen proto, že nám vymyslí
nejnižší cenu, kterou není schopna
dodržet. Respektujme zákon a sami
nevytvářejme normy. Od toho místní
samosprávy totiž nejsou. Nebuďme,
probůh, ještě papežštější než papež!
Miloš Starý

Poznámka redakce: Opoziční zastupitelé nepodporují hazard, jak jim
to bylo některými kolegy z koalice
podsouváno. Nechtějí pouze býti papežštější než papež.

Tiskovky
jako v Kocourkovì
Tzv. „otevřená radnice“, největší
triumf a zaklínadlo některých jičínských politiků, ve finále znamená,
že na tiskových konferencích města
se nechají naši radní hodiny grilovat
některými samozvanými novináři,
kteří často pak napíšou nesmysly, ať
už záměrně, anebo z neznalosti problematiky, zatímco drahý čas našich
radních mohl být využit efektivněji.
Máme přece kvalitní tiskovou mluvčí,
která umí formulovat oficiální prohlášení a našim představitelům může
ušetřit spoustu času. Stačí se podívat,
jak vypadá efektivní brífink v televizi.

Šatny venkovních sportù chceme,
ale za rozumnou cenu!
Většina jičínské sportovní veřejnosti, která navštěvuje Městský
stadion, dobře zná objekty šaten,
které využívají jičínští, ale i hostující
sportovci. Tyto objekty vznikly pro
potřebu spartakiády jako provizorní
a slouží již páté desetiletí. V současné době jsou ostudou jinak krásného
a moderního sportoviště, které postupně vzniklo, a které je po zásluze
obdivováno mimojičínskými sportovci a návštěvníky města.
V minulých letech vzniklo několik
projektů na vybudování nových šaten,
vždy se snahou o uspokojení nároků
sportovců, veřejnosti, ale i technického zázemí stadionu. Vždy se jednalo
o stavby ve své době finančně náročné
a právě na financích jejich realizace
vždy ztroskotala.
V posledních dvou volebních obdobích se přece jen ledy pohnuly
a byly udělány první krůčky k realizaci. Pravdou je, že díky požadavkům
některých sportovních subjektů se
projektování protahovalo a plány byly
několikrát měněny (poslední změna
byla z důvodu klubovny fotbalistů
a stála městskou kasu 400 000 Kč za
nový projekt) a tím i narůstala cena
díla. V posledních volbách se podpora výstavby šaten venkovních sportů
stala součástí programů většiny volebních uskupení.
Po volbách se tato záležitost stala
„vlajkovou lodí“ nově vzniklé koalice a došlo k finalizaci projektu. Cena
díla se vyšplhala na necelých 56 milionů bez DPH (řádově 67 milionů).
Je třeba upřesnit, že se nejedná pouze
o dotyčnou stavbu, ale i vybudování,

či rekonstrukci přívodu energií, kanalizaci a opravu příjezdových komunikací. Co však v ceně není je vybavení.
Dle střízlivého odhadu investičního
odboru to budou asi 4 miliony korun.

prostředky v městském rozpočtu (pro
rok 2016 přibližně 30 milionů) nebo
bude třeba vzít na akci úvěr. Není ani
jasné, zda bude radnice žádat o nějakou dotaci (např. z MŠMT).

Odpoèet DPH mùže
ušetøit 12 milionù

Veøejnost nemá
dostatek informací

Právě cena se stala problémem
pro schválení zadávacích podmínek
na zářijovém městském zastupitelstvu. Jelikož vedení města nebylo
schopno vysvětlit, resp. ani neprověřovalo možnost, zda je možný odpočet DPH, který by řádově ušetřil
12 milionů z městské pokladny,
požádali opoziční zastupitelé o odložení tohoto bodu na další jednání
zastupitelstva. Mezitím mělo vedení
města zjistit podmínky odpočtu DPH
a následně se mělo hlasovat o zadávacích podmínkách. Bohužel, tak,
jak bývá zvykem v posledním období,
koalice svými jedenácti hlasy tento
návrh zamítla. Paradoxně v následném hlasování o schválení zadávacích podmínek nezískala potřebných
jedenáct hlasů (p. Novotný v rozporu
s koaliční smlouvou akci nepodpořil,
a tudíž ke schválení nedošlo). V této
situaci došlo vedení radnice k závěru, že tento bod bude přesunut tak
jak požadovala opozice na další zastupitelstvo s tím, že bude prověřena
možnost odpočtu DPH.
Ale nejenom odpočet DPH byl
problémem pro schválení. Dalším
nejasným bodem je, jak bude tato největší investiční akce roku 2016 financována, zda se podaří nalézt finanční

Jedním z největších nedostatků
projektu ovšem je téměř nulová prezentace veřejnosti. Zastupitelé se,
pokud projevili zájem, mohli s projektem seznámit na pracovním jednání na stadionu. Ovšem veřejnost tuto
možnost nedostala. Ve snaze pomoci
realizaci projektu bylo koncem září
svoláno na žádost opozičních zastupitelů jednání zastupitelstva, ovšem
díky obstrukčnímu jednání koalice
k jednání ani nedošlo a zastupitelstvo
bylo rozpuštěno. Opoziční zastupitelé vyzvali starostu ke svolání nového
zastupitelstva, které se pro projekt
výstavby šaten stalo průlomovým
(27. října). Na jednání se vedení připravilo podstatně lépe, investiční odbor odprezentoval podrobně celou záležitost, rada stanovila do zadávacích
podmínek jako strop realizace cenu
48 milionů bez DPH, daňoví poradci
potvrdili, že DPH bude zřejmě moci
být odečteno. Co se ovšem nezměnilo
je otázka, jak bude akce financována… Zastupitelé následně schválili
zadávací podmínky (dokonce i p. Novotný po měsíci otočil a změnil svůj
neměnný názor) a akce, na kterou
čekají generace jičínských sportovců,
vykročila k realizaci.
Petr Šindeláø a Miloslav Kùta
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OPOZIÈNÍ NOVINY – JAK TO VIDÍME MY
SLOVO PØEDSEDY OSADNÍHO VÝBORU ROBOUSY

„Neviditelný“ místostarosta
Jan Jiøièka køeslo udržel
Neviditelný, neschopný, nadbytečný, arogantní a nehájící přání občanů. Tato slova jsme si vypůjčili z článku jednoho místního
deníku, který reagoval na průběh
zastupitelstva, které hlasovalo
o odvolání pana místostarosty.
Pravda je, že si pan Jiřička křeslo udržel, neboť díky svému hlasu,
kterým se sám zvolil, je rovněž za
současného poměru sil neodvolatelný. V článku se rovněž píše, že
požadujeme jeho „hlavu“. Není to
pravda. Tu si klidně může ponechat. My pouze chceme, aby dobře placené místo vykonával někdo
jiný, kompetentní a užitečný. Někdo, kdo bude skutečným přínosem pro město a bude hájit zájmy
většiny občanů. A to pan místostarosta Jiřička rozhodně není. Ano,
buďme spravedliví, má i své přednosti. V diskuzi v Jičínském deníku
jsme se také dočetli: „Nám z úřadu
pan Jiřička nevadí. Slušně zdraví,
jinak jako by nebyl. Nic po nás nechce, nikdo neví, co vlastně dělá.
Žádný problém.“ My však víme, že

skvěle intrikuje a baví ho cestovat do
partnerských měst. Ale to se nám zdá
přece jenom trochu málo.
Důvodů, proč jsme navrhovali
odvolání pana Jiřičky, bylo mnoho.
V jeho gesci je mimo jiné životní prostředí. Přijde nám nepřijatelné, aby
právě gestor životního prostředí stál
na straně těch, kteří bioplynovou
stanicí kousek od centra připravují.
Přitom občané města dali jasně najevo, co si v této záležitosti přejí a jejich místostarosta jde proti nim. Je to
postavené na hlavu, měl by proti bioplynce bojovat, ne ji podporovat.
Výsledky práce pana Jiřičky v oblasti investic a výstavby města se můžete dočíst v jiném článku a podívat se
rovněž na rozsáhlý a odborný materiál (viz str. 1), který pan místostarosta
během letních měsíců vytvořil. Pokud
se na zastupitelstvu konkrétně někdo
z nás zeptá na jednotlivé investiční
akce, je téměř stoprocentní jistota,
že odpovídat nebude p. místostarosta
Jiřička a vše je možno doložit zvukovými záznamy, které jsou pořizovány
ze všech jednání zastupitelstva.

Jde nám pøedevším
o rozvoj obce

Namátkou:
z Školka Větrov – p. Hamáček
z Soudná 15, Apropo –

p. Hamáček
z Asfaltová cyklostezka

Jičín – Železnice – p. Hamáček
z Odpočinková zóna

Cidlina – p. Hamáček
z Hvězdárna – p. Hamáček
z Autobusové nádraží – p. Malý

A takto bychom mohli pokračovat. V jedné gesci jde tedy proti
většině svých občanů, druhou evidentně nezvládá. Navíc otevřeně
napadá učitele, kteří mají jiný názor na regulaci hazardu, přičemž
jejich názory se liší pouze v posunutí hodin. Veřejně vyzývá k přitvrzení boje proti opozici, místo
aby s námi diskutoval a využíval
našich názorů.
Každého normálního člověka
po přečtení tohoto článku musí
zákonitě napadnout jednoduchá
a prostá otázka: nač vlastně takového místostarostu v Jičíně máme?

Svoboda František

Bude se Jièín inspirovat
až v daleké Brazílii?

i velká ekonomická podpora od státu
pro různé projekty s tímto související.
Proto je potřeba stále sledovat vývoj
v oblasti odpadového hospodaření,
umět předvídat a být připraveni. Jak
se říká „štěstí přeje připraveným“.
Zůstává ovšem otázkou, zda budeme umět včas i my v Jičíně využít takové podpory pro rozvoj v této oblasti.
Nebo se staneme v budoucnu závislí
na soukromých firmách jako je např.
Marius Pedersen nebo A.S.A.? Nechceme přece „pozdě bycha honit“.
Touto problematikou by se měl
soustavně zabývat druhý místostarosta Ing. Jan Jiřička, který má tuto
oblast na starost.
Redakce

Ing. Martin Puš

Pøipravme se na zmìnu v systému
tøídìní a skládkování odpadù vèas!
potřebné techniky pro řádný provoz.
Přetrvávající problém s nedostatkem
pracovníků má za následek samozřejmě pokles množství vytříděných
surovin, v souvislosti s tímto dojde
pravděpodobně i k poklesu hospodářského výsledku a hlavně k navýšení množství odpadu končícího na
skládce v Libci.
V současné době dochází v oblasti
odpadového hospodářství k výrazným legislativním změnám. Například zákaz skládkování od roku 2024,
třídění materiálově využitelného
odpadu, energetické využití odpadu
atd. Trendem dnešní doby je třídit odpad nebo předcházet vzniku odpadu.
Souběžně s tímto trendem přichází

I já jsem se rozhodl přispět troškou do našich novin. Chtěl bych, aby občané
Jičína věděli také něco o Robousích. Za tu dobu, co dělám zastupitele, a to je už
hodně let, se v Robousích udělalo moc. Vybudovala se kanalizace skoro v celé
obci, někde to bohužel zatím udělat nejde. Zato plyn je po celé obci a chodníky
jsou v celých horních Robousích a na části dolních. Bohužel jsou ještě místa,
kde to zatím nejde. Anebo se nechce. Voda je také zavedena skoro do celé vesnice. Říkám SKORO! Dolní konec má natažen hlavní vodovodní řad, ale od
toho je potřeba udělat zhruba 20 přípojek – a to se pořád nedaří. Vedení města
doposud neřešilo, že v zemi je natažen řad plný vody, který stál přes milion korun, a lidé z něj nemohou vodu odebírat. Všichni víte, jaké bylo letos léto. Suché
počasí i u nás způsobilo, že je zhruba desítka budov bez kapky vody. Její nedostatek je dlouhodobým problémem, který letos jen vygradoval. Proto jsme si
již na podzim loňského roku požádali o vytvoření projektu. Doposud ale není
hotov. Dali jsme jako každý rok zhruba 10 požadavků, některé se opakují už
řadu let. Abych si jenom nestěžoval. Máme zde pěkné sídliště, které se opravdu
povedlo i s chodníky. Ty jsou ale potřeba dodělat i na dalších místech. To je asi
milý čtenáři vše, co jsem měl za obyvatele Robous na srdci.

S myšlenkou tzv. participativního rozpočtu, tedy vyčlenění části rozpočtu
(obvykle 1 či 2 %), což v Jičíně dělá cca 6 mil. Kč, a jeho rozdělení dle návrhů
občanských sdružení či zájmových skupin, přichází radní Havel. Dovede si to
někdo představit v českých podmínkách, kde obvykle vítězí ti, co nejvíce křičí
bez ohledu na názor většiny? Nemáme snad dostatek zkušeností například se
zelenými fanatiky a jejich „superekologickými nápady“, které každého z nás
stojí naprosto zbytečně tisíce korun ročně?
Inspiraci si p. Havel vzal až v Porto Alegre, kde se tento nápad v roce 1989 zrodil a měl pomoci většině obyvatel izolovaných v tzv. slumech začlenit se do běžného života. Je jistě chvályhodné, že tímto způsobem napomáhají zástupci Sdružení
pro Jičín uvádět v život principy přímé demokracie reprezentované Tomio Okamurou, byť zástupci známého populisty v našem zastupitelstvu naštěstí zatím
nejsou. Ale zpět k participativnímu rozpočtu. V Brazílii se semínko ujalo, dnes ho
zde využívá dalších 140 obcí, dokonce se zkouší v Dominikánské republice i jinde
ve světě. A protože žijeme v Čechách, na scéně se objevuje další z tisíců neziskových organizací, které doslova vysávají státní rozpočet. Ona i další pochopila, že
štědrý systém jejich dotování umožňuje královsky parazitovat na veřejných prostředcích, aniž by byl dosažen jakýkoliv konkrétní přínos pro občany. Zbývá už
jen najít nějakou hloupost, která dobře zní, krásně ji zabalit a poslat do světa, nejlépe prostřednictvím mladých, vzdělaných a dobře placených šiřitelů. Však on se
nějaký iniciativní zastupitel najde. A taky našel. Světe, div se, v Jičíně.
Dámy a pánové ze Sdružení pro Jičín – začněte konečně dělat něco konkrétního, smysluplného pro občany, v zájmu dalšího rozvoje a prosperity města.
Jičín má i díky Vám celou řadu problémů. Řešte je. Experimenty s rozpočtem
města, tedy s prostředky nás všech, si zkoušejte někde jinde a někdy jindy. Začít
můžete třeba uvnitř vašeho hnutí a použít můžete peníze vašich sponzorů. Nekonečné diskuze o participativním rozpočtu by byly jistě jednoduché a zábavné,
nic byste při nich nezkazili ani nevyřešili. My si ale v Jičíně zatím plně vystačíme
se stávajícími zákony založenými na principu zastupitelské demokracie a odpovědnosti jednotlivých zastupitelů vůči svým voličům.

Miloslav Kùta

SBÌRNÝ DVÙR A TØÍDÍRNA DRUHOTNÝCH SUROVIN POTØEBUJÍ NAŠI PODPORU

Technické služby města Jičína
dokázaly za pomoci vedení města
Jičína v několika minulých letech
zrekonstruovat sběrný dvůr a hlavně třídírnu druhotných surovin na
velmi dobrou úroveň. Za toto se jim
dostává chvály i od nadřízených kontrolních orgánů.
Bohužel v poslední době se k této
své části organizace vedení Technických služeb města Jičína chová macešsky, a do sběrného dvora a třídírny
se nedostává podpory, jakou toto zařízení potřebuje pro svoji ekologickou činnost.
Třídírna druhotných surovin se
soustavně potýká s nedostatkem
pracovních sil a i s nedostatkem
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DOTACE: ŠPATNÌ PØIPRAVENÉ ŽÁDOSTI, NEDOSTATKY V PROVEDENÍ PROJEKTÙ A VÍCEPRÁCE STOJÍ MÌSTSKÝ ROZPOÈET MILIONY

Dokáže se vedení mìsta pouèit ze svých chyb?
Většina z nás občas zažije na
vlastní kůži, jak jednoduché je vše
kritizovat, ale o co složitější je něco
správně udělat. Platí to doma, v práci a při správě věcí veřejných dvojnásob, neboť člověk je zde pod velkou
veřejnou kontrolou. V Jičíně se před
pár lety proslavili kritikou prakticky
všeho pánové Havel s Hamáčkem.
Dnes jsou z nich radní, pan Hamáček dokonce místostarosta. Z mistrů
kritiky se náhle stali ti, kteří jsou kritizovaní. Zda je ta kritika oprávněná
nebo ne, nechť každý, kdo chce, posoudí sám. Možná mu k vytvoření
správného názoru napomůže pár
namátkou vybraných úspěchů současného vedení.

Snížením dotací utrpìl
mìstský rozpoèet
V letošním roce například utrpělo město značnou újmu v rozpočtu
tím, že mu byly sníženy dotace na
základě nejrůznějších pochybení, tzv.

korekce. Jednou se to dá pochopit, ale
čeho je moc, toho je příliš:
z Areál Základní školy v Soudné,

Denní stacionář Apropo. Dle protokolu o kontrole byla korekce
ve výši 25 % uznatelných výdajů.
V tomto případě tedy pro město
mínus 3,148 tis. Kč.
z Stejný projekt a zadávací řízení
na TDI a BOZP – opět korekce
25 %, v tomto případě se jedná
o desítky tisíc. Mnohem zajímavější je ale protokol, který mluví
o netransparentním požadavku
na zpracování cenové nabídky
a netransparentním průběhu zadávacího řízení !!!
z Rekonstrukce chlazení Zimního
stadionu v Jičíně – opět korekce
25 %, tentokrát je to pro rozpočet
o 1,257 tis. Kč méně.
Celkem je to téměř 4,5 mil. Kč a to
už i v rozpočtu města velikosti Jičína
je pořádně znát.

Město bylo letos nuceno vrátit
dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3,190 tis. Kč určenou na výstavbu cyklostezky Jičín –
Železnice. Včas se nestihla příprava
a Fond zamítl žádost o převedení prostředků do roku 2016.
Na projekt Odpočinková zóna Cidlina město požadovanou dotaci ve výši
25 mil. Kč nakonec nezískalo. Poskytoval, Nadace Proměny, to odůvodnil
například větším požadavkem na zapojení občanů do přípravy projektu.

9 dodatkù ke smlouvì
smutným rekordem
Minulé opoziční noviny přinesly
informaci o výrazném navýšení ceny
v průběhu celého projektu realizace
výstavby Mateřské školky Větrov. Devět dodatků ke smlouvě o dílo zůstane pravděpodobně nepřekonatelným
rekordem a smutným důkazem neodbornosti a nezodpovědnosti při řízení
projektu.

Dodatků při rekonstrukci areálu
v Základní škole Soudná sice tolik
není, zato objem víceprací je o to větší. Vícepráce dosáhly celkem částky 3,8 mil. Kč, což je více než 30 %
vysoutěžené ceny. Jičín může směle
kandidovat na cenu skokan roku,
tedy největší navýšení původní ceny.
Opět špatně řízený projekt ze strany
vedení města.
Opravdovou perlou je ovšem projekt rekonstrukce hvězdárny. Zde
začal experiment již v rámci podmínek zadávacího řízení. A tak se stalo,
že firma s cenou o 970 tis. Kč vyšší,
než naše místní, místní zavedená firma, která byla druhá, nabídla termín
o dva týdny kratší a tím vyhrála. Přitom stačilo dát požadovaný termín
pro všechny účastníky stejný a město
by ušetřilo téměř milion korun. A aby
to nebylo opravdu málo, po pár dnech
stavby tu máme první dodatek, tentokrát navýšení o 595 tis. Kč. Světe,
div se, musí se udělat nová střecha.
To je vcelku pochopitelné. Stačilo

s tím jednoduše počítat, zahrnout do
projektu a 90 % z této částky by bylo
uhrazeno z dotace. Nic složitého.
Připočteme-li k tomu obrovské
problémy s rekonstrukcí vnitřních
šaten ve Sportovním areálu, nenastoupení vítězných firem na sjednané
akce a problémy s vícenáklady na dalších stavbách, pak získáváme trochu
jiný obrázek, než na jaký jsme byli dříve zvyklí.
Za tak krátkou dobu poměrně úctyhodný výčet pochybení, která něco naznačují. V Jičíně se naštěstí stále může
nejen naznačovat, ale i svobodně konstatovat názor. A tak by si měli všichni
zodpovědní za současné „úspěchy“
uvědomit, že hospodaří s veřejnými
prostředky, tedy s penězi každého
z nás. A každý z nás se také může zeptat, zda to nejde lépe, zodpovědněji
a odborněji. Od voleb již uplynul rok.
Za tu dobu se dá hodně naučit. Je nejvyšší čas, aby se ze svých chyb poučilo
i současné vedení města.
Ing. Martin Puš

OPOZIÈNÍ NOVINY
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Geopark Èeský ráj znovu ožívá

PERLIÈKY Z KOALICE
CK – mìsto Jièín
Podle zápisů z jednání Rady města jsme vyhodnotili jako největšího cestovatele, který reprezentuje město v zahraničí, místostarostu Jana Jiřičku. Ten
během zatím ročního angažmá absolvoval s další zastupitelkou Alenou Stillerovou většinu návštěv. Škoda, že svou zálibu v cestování neosvědčil tehdy, když
bylo třeba jet na zasedání představitelů měst a obcí, kde nás musel v nepřítomnosti zastupovat starosta Hořic. Podle neověřených informací měl ale Honza Jiřička sbaleno i na tuto cestu. Pak mu ale došlo, že místo konání není v zahraničí
a cestovní náhrady by tudíž nebyly v eurech.

I to se mùže stát…
Moc nechybělo a nebyla předána maturitní vysvědčení letošním maturantům SPŠ, když delegovaná paní radní Ivana Krabcová se zapomněla dostavit.
To se ale může stát každému…

Nadaèní fond JMP - dìtem
Nejlepší dárek k 25. výročí festivalu JMP dostaly děti ve věku 3–6 let, kterým
pořadatelé zpoplatnili sobotní vstup na náměstí se souhlasem radního Havla, který coby člen správní rady JMP tento krok hájí. Zda nakonec malé děti finančně
zachránily letošní ročník festivalu, nám není známo a patrně se to ani nikdy nedozvíme. Údaje o hospodaření pořadatele festivalu jsou v takovém režimu utajení, že
na ně nikdo z opozičních zastupitelů nemá dostatečnou bezpečnostní prověrku.

Ani Babiš se pøi volbì pøedsedy ANO nezvolil sám!
Koalice zavedla pro své zastupitele nové pravidlo. Pokud se hlasuje o personálních otázkách týkajících se členů koalice, musí se každý z nich podpořit
vlastním hlasem, což není u soudných lidí zcela obvyklé. Rovněž pravidlo o tajné volbě, kterou většina členů koalice dříve se zápalem hájila, vzala za své. Že by
si snad naši kolegové z koalice přestali navzájem důvěřovat?

Bezva finta!
Jak nás koalice doběhla? Při prezentaci projektů koalice v září jsme doufali, že nás překvapí novými nápady. Těšili jsme se, jak je budeme hodnotit, jak
budeme vášnivě diskutovat. A ono nic! Opět nás dostali! Žádné nové projekty
nám totiž nepředložili.

Rumcajs se diví
Řáholec, že by černá stavba s tichým souhlasem koalice? Před časem občané
upozornili na stavební aktivity na městském pozemku u restaurace Řáholec.
Provozovatelé odmítli podepsat s městem smlouvu o pronájmu, že se jim nájem
na nejlukrativnějším pozemku ve městě zdál drahý. Stavební úřad 22. 5. konstatoval, že se jedná o nepovolenou stavbu.

Zlatý déšś
Před několika lety, při vstupu zastupitele Hamáčka do komunální politiky,
prohlásil dnešní místostarosta, že teď už zlatý déšť bude padat i na 2. ZŠ. Pokud měl na mysli dosavadní finanční injekce do rekonstrukce školičky a školní
zahrady, nemýlil se. Důkazem toho jsou investice nad rámec schválené částky
4 871 305 + DPH. Stavba se prodražila díky vícenákladům a pěti dodatkům
o téměř 1 milion bez DPH (dotace činila 550 tisíc Kč).

Soumrak cyklistiky
Se zvolením zastupitele PhDr. Josefa Novotného za TOP 09 získalo zastupitelstvo nový rozměr. Krom vyššího principu morálního jsme se od něho dočkali
např. i předpovědi soumraku cyklistiky. Morální apel na opoziční zastupitele měl
pozitivní výsledek, když nás nařkl z toho, že na rozdíl od něj, ač jsme všichni sportovci, nehlasovali pro šatny z trucu, zatímco on hlasoval z přesvědčení. Opoziční
banda se nad sebou zamyslela a příště už hlasovala, jak chtěl Dr. Novotný. K překvapení všech stejně hlasoval i on. V souladu s koaliční smlouvou, ale proti svému
přesvědčení, na nějž asi zapomněl. Někteří z nás uvažují o prodeji bicyklu.

Konec benevolence
„Měla by skončit naše benevolence a měli bychom to řešit v koalici, jestliže řada
učitelů hájí zájmy provozovatelů výherních hracích přístrojů, nemůžeme s nimi
do koalice jít…“ vyjádřil se 2. místostarosta Jiříčka médiím na tiskovce města
po hlasování o regulaci hazardu v Jičíně. Jiřička chce patrně přitvrdit. Opozice
k tomu pouze podotýká, že pokud chce skončit s jakousi benevolencí a chce-li
to řešit v koalici, rozhodně mu v tom opozice nebude bránit. A souhlasí dokonce
i s tím, že koalice s naší účastí by s Jiřičkou opravdu nemohla fungovat.

Ocenìní pro koupalištì
Projekt rekonstrukce jičínského Koupaliště Kníže se probojoval do finále ankety Hvězdy Severovýchodu, kterou pořádal Úřad Regionální rady. Téměř 700
projektů, které v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji obdržely
v letech 2007–2015 podporu z Regionálního operačního programu, měla veřejnost možnost nominovat do finále, ve kterém se utkalo dvacet nejúspěšnějších.
Koupaliště obsadilo v konkurenci projektů jako je multifunkční společenské
centrum UFFO v Trutnově či obnova národní kulturní památky Kuks 15. místo.
Koupaliště Kníže bylo po kompletní rekonstrukci otevřeno v roce 2012. Z Regionálního operačního programu bylo podpořeno 87 mil. Kč. Při opravě byly použity nejmodernější technologie, vlastní vana je z nerezu. Navíc byla vybudována
dvě parkoviště, multifunkční sportoviště, chodníky a komunikace a řada dalších
objektů, jako kanalizace části Čeřovky či cyklostezka na břehu rybníka Kníže.
V letošním roce ho navštívilo téměř 50 tisíc spokojených návštěvníků ze všech
koutů naší vlasti, což je téměř dvojnásobek oproti roku loňskému.
Ing. Martin Puš

Geopark Český ráj začíná po deseti letech existence novou etapu. Po
náhlém úmrtí Dr. Tomáše Řídkošila
vyvstala otázka, zda je vůbec možné
jeho osobu nahradit. V tuto chvíli
probíhá zásadní reorganizace vedení
geoparku, vzniká nová správní rada,
v níž hraje, díky své právnické erudici, jednu z klíčových rolí starosta
Jičína JUDr. Jan Malý. Začínají se
tedy naplňovat představy Tomáše
o uspořádání rady geoparku, kde by
ve správní radě měli zasednout statutární zástupci největších měst, a také
zástupci tří krajů, na jejichž území

Geopark Český ráj zasahuje. Paralelně se formuje vědecká rada geoparku
ze zástupců širokého spektra oborů –
archeologie, historie, botanika, zoologie, geologie, geomorfologie, etc.
Naprosto klíčové je udržet chod
geoparku do nejbližší evaluace v rámci UNESCO, která proběhne již
v příštím roce. Bohužel, způsob financování a i další ekonomické aspekty
chodu geoparku si odnesl Tomáš
s sebou. V tuto chvíli je tedy nezbytné zabezpečit financování alespoň do
příštího roku, získat schopného manažera projektů, nejlépe evropských,

a konsolidovat vedení geoparku tak,
aby v rostoucí konkurenci obstál minimálně v evropském měřítku.
Čeká nás tedy poměrně dost práce.
V prezentaci geoparku sílí role Nové
Paky, která buduje velmi zajímavý
venkovní geopark pro děti a mládež,
Jičín by neměl zůstat pozadu. Probíhá intenzivní výzkum Čeřovky s velmi
zajímavými výsledky a také Zebína.
Právě Zebínu by měla být v příštím
roce věnována výstava v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. Máme se
tedy na co těšit! :-)
Doc. Martin Košśák

Cyklisté v Jièínì (ne)vítáni – myslí
to Jièínská TOP O9 opravdu vážnì?
V současném jičínském zastupitelstvu je možné téměř vše. Ani
uzavřená koaliční smlouva, ve které
je přímo uvedena podpora nových
cyklostezek, zřejmě nestačí místní
TOP 09, kterou reprezentuje jediný
zastupitel a člen rady Dr. Novotný.
Ten koaliční smlouvu sice podepsal,
hlasuje ale úplně jinak. Jsou jen dvě
možnosti vysvětlení. Možná si to již
nepamatuje, nebo si v současné koalici dělá každý, co chce. Nebo že by to
bylo ještě horší a koalice občas hájí
zájmy někoho jiného? Chytrý ať si
odpoví sám.
Na programu 7. jednání zastupitelstva dne 17. 6. bylo schválení bodu
číslo 6 – Dálková trasa Odra – Nisa,
konkrétně její umístění v okolí našeho města. Zde Dr. Novotný k údivu
všech přítomných uvedl, cituji: „…
z nejrůznějších důvodů já mám osobně problém s jakýmikoliv cyklostezkami…“ a dále mimo jiné řekl: „…
jak dlouho tady ten fenomén ještě zůstane?“. No, já osobně si myslím, že
ještě pěkných pár desítek let ano a že

se prodejci kol opravdu nemusí bát.
Připadá mně to jak v nějaké smutné
pohádce. V současné době se všechna
města snaží podpořit výstavbu cyklostezek a jejich napojení na nadregionální trasy. V Královéhradeckém
kraji byl velkým impulzem rok 2013,
kdy byla vybudována cyklostezka
Hradec Králové – Kuks v délce 26 km
podél Labe. Ta ukázala, jaké možnosti
podobné aktivity skýtají. Více než sto
tisíc cyklistů každý rok, ekologická
doprava, význam pro zdraví, rozvoj
turistického ruchu, vznik nových provozoven a v nich nových pracovních
míst atd. Každý normální člověk tyto
argumenty chápe.
Královéhradecký kraj zareagoval
rychle a správně. Díky dlouhodobé
koncepční práci starosty Smiřic Luboše Tuzara, podpoře vedení kraje
a pochopení zastupitelů byla schválena „Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo,
in-line a bike produktů“.
Okamžitě se rozběhly práce,
které během několika let výrazným

způsobem zvýší atraktivitu lokalit,
které se zapojí. Nadregionální cyklostezky a cyklotrasy spojí důležitá místa
nejen v rámci našeho kraje např. Český ráj s Hradcem Králové a Pardubicemi, cyklotrasa podél Labe by měla
být zrealizována do Dvora Králové,
k přehradě Les Království a dokonce
až k jeho pramenům v Krkonoších.
Napojí se vodní nádrž Rozkoš, Babiččino údolí i Náchod, pokračovat se
bude dále do Polska.
Jičín to naštěstí pochopil po malé
domluvě za pět minut dvanáct. Je
však zřejmé, že ne úplně všichni.
Jičínská TOP 09 jde prostřednictvím svého jediného zastupitele
proti proudu, tedy konkrétně proti
cestovnímu ruchu, zaměstnanosti,
ekologii, bezpečnosti dopravy atd.
a hlavně, především proti zdravému
rozumu. Není to poprvé a určitě ne
naposledy. Je evidentní, že více než
veřejný zájem a blaho občanů ji zajímají vlastní podnikatelské aktivity
a majetek města.
Ing. Martin Puš

Stále diskutabilní Èeøovka
Lesopark, který se nachází na samém okraji města Jičína, už dávno
neslouží k účelu, ke kterému se před
více jak půldruhým stoletím rozhodli
jičínští občané. Tytam jsou doby, kdy
po upravených cestičkách korzovaly
desítky jičínských občanů a také rozhledna vybízela pokochat se krásnými výhledy.
Dnes se rozhledna Milohlídka
krčí mezi stromy, se kterými asi před
třiceti lety ještě soupeřila. Dnes je
v poli poražených a o návratu na
výsluní, ale především o návratu dojímavých kruhových rozhledů po jičínské kotlině si budeme muset ještě
řadu let počkat. Snad jen silná vichřice nebo orkán (což si samozřejmě
nikdo nepřeje) by mohly pomoci při
řešení jistě složité situace. Objevují
se názory, vykácet část stromů nebo
je alespoň ořezem zkrátit, které
pochopitelně narážejí na zastánce
ochrany přírody.
První varianta není jistě ideální,
ale výsadbou vhodných dřevin by se
na desítky let rozhledna zprovoznila.
Druhá zmiňovaná varianta je pro svoji náročnost těžko realizovatelná. Za
několik let by stromy se svými novými
větvemi přerostly do výšky, které by
opět bránily výhledu.

Myslím, že v současné době přichází v úvahu pouze jedno řešení,
mohlo by uklidnit ty občany, kteří rozšiřují (zbytečnou) petici proti kácení
stromů v Čeřovce, neboť tato varianta
není vůbec na programu dne a vedení
města o ní vůbec nejednalo. Aby se konečně turisté, ale především občané
města Jičína dočkali po několika desítkách let jistě úchvatného rozhledu
z kopce, který svoji výškou 333 metrů
nad mořem nikterak neoslňuje. Jednou z možností je zvýšení rozhledny
jakousi přístavbou. Druhou možností
je varianta, že za stávající rozhlednou
bude přistavěna nová, která ji bude
převyšovat asi o 6–8 metrů, což by
nebylo nikterak dramatické, zvláště
když vezmeme v úvahu, že Milohlídka je vidět pouze v úzkém západním
směru. Nová rozhledna by byla vidět
tak ze všech stran a svým malým převýšením nad okolními stromy by jistě nenarušovala pohled na Čeřovku.
V současné době vyrůstá po Čechách
řada nových rozhleden, některé tak
bytelné, že by odolaly i ničivému zemětřesení (např. rozhledna u Vysokého nad Jizerou).
Další místo, které by zasluhovalo
větší pozornost, je bývalý lom, kde
se dříve v přírodním divadle konaly

koncerty, divadelní i filmová představení. Dnešní doba vyžaduje mnohem
přísnější hygienické, technické a mnohé další předpisy. K znovuobnovení
pravidelných představení by bylo třeba
velkých investičních nákladů a k tomu
přičtěme rozmary počasí, které by
zmařily některá z nich. A tak v úvahu
mohou přicházet pouze příležitostné
akce, které nenaruší současný stav.
Poslední připomínka se týká
cest, které by si zasluhovaly větší
pozornost. Nevhodný příčný sklon
povrchu na mnoha úsecích volá po
radikálnější úpravě a také vyčnívající
kořeny a kameny pokryté listím hrozí
úrazem. Ozdobou lesoparku bývala
kdysi socha Neptuna, ale ta zmizela
neznámo kam snad po druhé světové
válce. Dnes by byla mnohem vhodnější naučná stezka, která by mnohé
jičíňáky překvapila svým bohatstvím
informací geologických, historických
a přírodovědných, neboť Čeřovka je
opravdovým unikátem.
V poslední době Čeřovka ožívá,
díky velké obětavosti místních nadšenců, např. pořádáním cyklokrosových závodů. Povrch cest přitom není
ani po projetí stovek závodníků nijak
výrazněji narušen.
Josef Kužel
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