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opoziční noviny 

Slovo úvodem: Jsme v poločase

Jičín nepotřebuje 
koaliční smlouvu!

Po letech totality, kdy na jednotné kandidátce tzv. NÁRODNÍ FRONTY, 
kde figurovaly tváře našich nejvzornějších spoluobčanů, jsme se po roce 1989 
dočkali svobodných voleb. Po vítězství OF si nikdo v Jičíně na politiku nehrál. 
Vedení města se utkávalo s problémy, jak se dalo. Pak nastala v Jičíně úspěšná 
éra „modrých ptáků“, kteří se opírali o nezávislé kandidáty a spolupracovali 
na radnici s kandidáty z různých volebních uskupení. To se projevilo v tom, že 
veškeré konání vedení města bylo koncensuální a mělo podporu naprosté vět
šiny zastupitelů. V roce 2010 nastoupily na radnici celostátní politické manýry. 
Pánové z nové vlny – TOP 09 – prosadili koaliční smlouvu, která obsahovala 
jejich témata. Krátce po volbách začali pánové ostatní koaliční partnery tlačit 
a vydírat, až se koalice rozpadla. Tuto situaci moderovali mladí handlíři z TOP 
09. Byli ochotni se spojit s kýmkoliv, aby prosadili své zájmy.

Po volbách v roce 2014 jsme varovali před rozděleným zastupitelstvem 
a doporučili jsme vytvořit vedení města tak, jak rozhodli občané (voliči) – s ši
rokým zastoupením všech subjektů, které uspěly ve volbách. Bohužel dneš
ní koalice si neuvědomuje, že Jičín nepotřebuje politiku, ale schopné vedení 
pracující pro občany. Namísto koaličních smluv by bylo užitečnější důsledně 
vytvářet strategický plán města a důsledně plnit jeho priority. Tabulku priorit 
koalice, kterou nám prezentovali loni na zastupitelstvu nejvyšší představitelé 
města, by dalo dohromady malé dítě. V praxi to vypadá, že se město vrhá na 
dotační tituly, byť byly tyto sebenesmyslnější. Pak to stejně zvorají při nedo
držení termínů, výběrových řízeních na cenu, kdy vítěz nakonec není schopen 
dodržet vysoutěžené podmínky a vinou nekvalitních projektů (opět vysoutě
žených za pár šupů) zažíváme často fiaska spojená s pokutami, vícenáklady 
a nekvalitním provedením prací.

Osobně bych koaliční dohodu tak, jak ji mají pánové a dámy na radnici v Jičí
ně, nikdy nepodepsal, protože to je cár papíru sloužící pouze k handlování s té
maty, prebendami a navíc svazující ruce při důležitých rozhodnutích. Upřed
nostnil bych selský rozum a důvěru v osobnosti v radě města, jejich morální 
kvality a schopnosti odvést dobrou práci pro nás všechny. 

Míla Kůta

Na úvod si dovolíme připomenout 
rozložení mandátů v zastupitelstvu 
pro osvěžení paměti voličů a čtenářů 
našeho listu. 

Jak vznikala  
současná koalice

V roce 2014 ještě před volbami 
vznikla dohoda mezi ANO a Sociál
ními demokraty. Oba subjekty byly 
přesvědčeny, že získají dostatečný 
počet hlasů a potřebnou většinu pro 
ovládnutí radnice. To se však nesta
lo. ANO získalo tři mandáty (Malý, 
Kodydek, Stillerová), ČSSD dva 
(Dvořák a Komárková), což je dohro
mady jen pět mandátů, což nestačí 
na vytvoření funkční koalice. Museli 
ji tedy dolepit Sdružením pro Jičín 
se třemi mandáty (Hamáček, Havel, 
Krabcová) plus Volbou pro město se 
dvěma mandáty (Smolík a Jiřička). 
To ale pořád nestačilo! Sáhli tedy po 
TOP 09, kterou v Jičíně tvoří před
stavitelé podnikatelských subjektů, 
kteří jsou pro většinu Jičíňáků nevo
litelní, nicméně dobře tahají za nit
ky. Ti prozíravě nominovali do své 
kandidátky PhDr. Josefa Novotného, 
držitele Ceny města Jičína. Tento jedi
ný proklouzl volebním sítem a je ne
postradatelným hráčem této volební 
squadry. I on se musel zvolit vlastním 
hlasem a vstoupit do klubu „samo
zvanců“.

Přestože jsme varovali před ná
vratem stavu z let 2012–2014, kdy to 
v zastupitelstvu vřelo a nebylo tudíž 
možno spustit jediný velký projekt, 
naše návrhy na vytvoření Rady dobré 
vůle s poměrným zastoupením sedmi 
nejúspěšnějších subjektů na radnici 
byly výše jmenovanými odmítnuty. 
Vznikla tedy nedobrovolně opozice 
s deseti mandáty, tvořená následují
cími subjekty: Patrioti (Kůta, Lisý, 
Kubíček), Jičínský demokratický 
klub (Šindelář, Kužel, Starý) ODS 
(Brykner a Puš) a KSČM (Kebus 
a Svoboda). Znovu podtrháváme 
slovo NEDOBROVOLNĚ, protože 
ji mají na svědomí ti, co sedí dnes na 
radnici.

Koalice  
a Němý Bobeš

Od začátku nám dávala koali
ce najevo, že o naše názory nestojí, 
a s gustem hlasuje dodnes v poměru 
11:10 proti všem návrhům opozice. 
Zpočátku se asi dvakrát projevila plu
ralita názorů i v koalici. „Výtržník“ byl 
však hned umravněn a příští zasedání 
hlasoval jaksepatří. V koalici vznikla 
skupina tzv. Němých Bobšů, která 
nediskutuje, zatímco koaliční argu
menty prezentuje výhradně triumvi
rát placených funkcionářů – starosta 
Malý, místostarosta Hamáček a třetí 
vzadu Jiřička. Opozice diskutuje, 

ptá se, reaguje, ale zatím bývá vždy 
přehlasována jedním hlasem, který 
při volbě musí dát i každý sám sobě, 
což, s prominutím, jest přinejmenším 
trapné.

Účel světí prostředky a podle toho 
to ve městě vypadá. Státní správa 
si však plní svou funkci, organizace 
města fungují, vyrábějí teplo, třídí 
odpad a zametají ulice. Horší je to 
s investičními akcemi. Aktivističtí ko
munální politici dost často vytvářejí 
zmatky, které se následně projevují 
zdražováním, sankcemi, pokutami 
a tam, kde by to šlo jednoduše, koná 
se složitě. Ve svém důsledku se pro
jekty prodražují, o čemž jsme vás již 
několikrát informovali.  

obchodní firma v podobě 
politické strany

Dá se tedy s jistým despektem 
říci, že vítězem voleb se vlastně stala 
obchodní firma, která se v Jičíně mas
kuje do podoby TOP 09. Prostřednic
tvím svého jediného zastupitele, Dr. 
Novotného, drží současnou koalici 
v šachu a za horlivé pomoci neviditel
ného místostarosty Jiřičky si uzurpu
je nejrůznější výhody (píšeme o nich 
v dalších článcích). Největším para
doxem ale je, že právě zástupce TOP 
09 Dr. Novotný, jako bývalý sympa
tizant disentu, drží svým hlasem po
dobu současné koalice, byť jsou jeho 

soudruhy v ní i bývalí straničtí kádři. 
Ale účel světí prostředky a to platí 
i v současném Jičíně.

Místo práce pro občany 
handlování s výhodami

 Dokáže si někdo z Vás předsta
vit, jak v této konstelaci, kdy každý 
z koalice potřebuje nutně hlas všech 
ostatních deseti kolegů, funguje říze
ní města, plánování investičních akcí 
a evropských projektů? Jak se místo 
vlastní práce pro občany handluje 
s prebendami a drobnými výhodami, 
dokud se to správně nevyobchoduje? 
Jak vůbec může fungovat starosta, 
který s demokraticky zvolenými za
stupiteli nekomunikuje a který bez 
svého vlastního hlasu nemá nutnou 
nadpoloviční podporu vůbec k niče
mu?! Starosta přece chce kabiny pro 
fotbalisty. Za každou cenu! Pan Ha
máček zase kino a masivní investice 
do II. ZŠ. Podnikatelé z TOP 09 zase 
pozemky u vlakového nádraží, pokud 
možno taky za každou cenu (nebo 
spíše za co nejnižší cenu?). Takto by
chom mohli pokračovat dál.

Kde je nějaká koncepce, vize, 
strategie? Nemělo by to být správ
ně tak, že budeme dělat především 
to, co chtějí občané? Neměly by být 
zásadní věci a důležitá strategická 
rozhodnutí podporovány velkou 
většinou zastupitelů, aby měly šanci 
na úspěšnou realizaci? Kde je řešení 
dopravní infrastruktury, opravené 
ulice, sociální byty? Kde jsou velké 
projekty jako kasárna či jezuitská 
kolej?

Očekávali jsme, že oč menší má 
koalice většinu, o to více se bude sna
žit nás přesvědčit argumenty, vtáh
nout do dění, zapojit do rozhodování. 
Právě proto, abychom pak mohli ro
zumné věci podpořit. Nestalo se! Prá
vě naopak! Přestali s námi diskutovat 
úplně a vše prosazují převahou svého 
jednoho hlasu navíc.

opovrhování voliči
V podstatě opozicí opovrhují. 

Možná si ale neuvědomují, že tím 
opovrhují i hlasy, které nám voliči 
svěřili. Bylo jich sice o něco méně, 
než kolik dostali oni, přesto je to ne
fér vůči občanům našeho města. Ale 
kde tato arogance moci skončí? Na 
18. zářijovém jednání zastupitelstva 
byl nejobsáhlejší bod programu, 
Zpráva o činnosti Rady města Jičí-
na, zařazen jako předposlední bod. 
Shrnuto a podtrženo: „Milý občane, 
pokud tě zajímá dění ve městě a co 
pro tebe radní udělali, stačí si na 
několik hodin sednout na zastupitel-
stvo a čekat. Budeš-li mít ště stí, těs-
ně před devátou hodinou večerní se 
to možná dozvíš.“ I když ani to není 
jisté. Toto zastupitelstvo bylo zatím 
největší přehlídkou arogance moci 
koalice v Jičíně. Starosta Malý uká
zal opozičním „potížistům“ zač je 
toho loket. Kromě lekce ze zastupi
telské etikety se choval jako žalobce 
v soudní síni. To, že není demokrat, 
jsme věděli. Ostatně stejně jako 
jeho politický předák Andrej Babiš 
pochází ze stejné „demokratické“ 
líhně.

redakce oN 2016 

Vzhledem k situaci, která přetrvává již skoro dva roky na jičínské radnici, považujeme za užitečné 
vydat třetí číslo těchto novin. Nejsme Jičínský deník (naště stí), ani Nové noviny, které vycházejí pra-
videlně, a proto nám dovolte malou rekapitulaci, neb opakování jest matkou moudrosti. 
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oPRAVY CHoDNíKŮ, PARKoVÁNí, BYTY, PoZEMKY:

Nicnedělání jako projev 
neschopnosti nebo…?

Uplynul téměř rok od okamžiku, kdy se všem občanům prostřednictvím na
šich opozičních novin dostala do rukou dnes již legendární tabulka priorit z díl
ny místostarosty Jiřičky (najdete ji na str. 5). Ta měla odtajnit záměry současné 
koalice na celé volební období. Dnes je tento úsměvný materiál dávno neaktuál
ní a nikdo z vedení si samozřejmě nedal tu práci jej doplnit a upravit. Proč také, 
vždyť jsme to ani nepožadovali a neposlali uctivou „kolkovanou žádost“. Tak co 
bychom chtěli?

Od doby odhalení priorit na roky 2015–2018 neustále upozorňujeme na to, 
že pan Jiřička tak nějak pozapomněl na některé zásadní věci. Možná si dokonce 
myslí, že když se o některých problémech nebude mluvit, že se vyřeší samy. Ale 
nevyřeší. Ani v pohádkovém městě. 

Koalice je v polovině svého funkčního období. Měla by pracovat na plné obrát
ky a plnit přání svých občanů jako na běžícím pásu. Ale je to tak skutečně? Vezmě
me třeba opravy a rekonstrukce chodníků. Největší bolák našeho krásného města. 
Zdá se snad někomu z vás, že se v této oblasti něco děje? Ví někdo o opraveném 
chodníku či komunikaci za poslední dva roky? Proč se stále neřeší nedostatek par
kovacích míst na sídlištích? Další oblast, kterou občané oprávněně kritizují. 

V Jičíně je velký nedostatek bytů, především menších pro mladé. Rovněž tak 
byty pro sociálně slabé by se hodily. Před mnoha lety byla vytipována vhodná 
lokalita, kde se počítalo s výstavbou startovacích bytů pro nastupující generaci 
a bytů sociálních. Samozřejmě s podporou dotace od státu. Byla zpracována 
kompletní dokumentace a dokonce vydáno stavební povolení. Současná koali
ce dostala vše jak na stříbrném podnosu. Výsledek? Stavební povolení propadlo 
a ticho po pěšině. Ani diskuze, natož realizace.

V Jičíně chybí nejen byty, ale rovněž pozemky pro výstavbu rodinných dom
ků. Jak daleko je projekt v jičínských kasárnách, kdy se začne něco smyslupl
ného budovat a hlavně, kolik to bude stát městskou kasu? S tím si současné 
vedení asi hlavu nedělá. Pokud by dělalo, předložilo by nějaké podklady na 
zastupitelstvo. Udělalo by si přinejmenším studii proveditelnosti, jako každý 
správný hospodář. 

Dalším vhodným prostorem pro zástavbu je lokalita po areálu technických 
služeb v samém centru města. Před mnoha lety vznikla studie využití tohoto 
prostoru. Do dnešního dne nás místostarosta pro výstavbu pan Jiřička neinfor
moval o záměrech vedení města. Možná z důvodu toho, že žádné záměry ne
jsou. Je snad v Jičíně někdo, komu se prostor v této podobě líbí?

Město disponuje rozsáhlými pozemky na Holínském předměstí, které jsou 
určeny k zástavbě. Možná deset let již existuje studie využití území z dílny měst
ského architekta Radka Jiránka. Tento projekt se nepohnul ani o krok dopředu. 
Na co se čeká? Nebo vedení města ani neví, že tyto pozemky vlastní? Takto se 
chová správný hospodář? 

Mladým lidem, kteří chtějí v Jičíně bydlet, tak nezbývá vybírat z omezené na
bídky bytů zavedených místních firem, které si nedostatek bytů nechají v ceně 
náležitě zaplatit. A o výstavbě vlastního domku na pozemcích připravených 
městem si mohou nechat asi hodně dlouho zdát.

Vážení občané, pokud se ptáte, zda současná liknavost a neochota řešit zá
sadní problémy města – např. opravy chodníků či výstavbu dalších parkovacích 
míst, je záležitostí neschopnosti či lenosti, nezbyde vám nic jiného, než se na to 
vedení města zeptat na veřejných jednáních zastupitelstva. Pokud tušíte, že za 
neochotou posunout podmínky pro výstavbu bytů a rodinných domků ve vhod
ných lokalitách územním plánem k tomu určených  stojí i něco jiného, pak další 
roky a konkrétní zájemci o dané lokality vám určitě otevřou oči… 

Martin Puš

JAK To BYlo s PRoDEJEM MĚsTsKÉHo DoMU čP. 56 V UlICI B. NĚMCoVÉ?

Koalice prodává městský majetek 
pod cenou spekulantům? 

Proč na nábřeží kpt. Jaroše bude 
méně zeleně a více automobilů 

Opravdu potřebuje naše město MEGAškolku?
Jičínští radní se rozhodli vystavět 

novou školku. Záměr je to jistě bo
hulibý, ale otázkou je, jak je to s její 
potřebností. Rozhodli se pro školku 
čtyřtřídní, řádově pro stovku školáč
ků, vybrali lokalitu, zadali architekto
nickou soutěž za 400 000 Kč, aby byla 
krásná a funkční. Dovolte mi krátkou 
odbočku od tématu. Velmi podivné 
je, že stejně tak nebyla vypsána ar
chitektonická soutěž na dostavbu 
knihovny architekta Čeňka Musila, 
kterážto budova je jistě významně ar
chitektonicky cennější, než současná 
krabicová, socialistická architektura 
stávajícího Máje. Na podporu školky 
zaznělo několik argumentů, které si 
dovolím upřesnit.

Argumenty pod lupou 
V roce 2013 nastoupilo do školek 

183 dětí, stejně jako by podle čísel od
boru školství v Jičíně mělo nastoupit 
v roce 2018. Mezitím křivka počtu 
dětí postupně klesá. V letošním roce 
byly při zápisu vyřešeny všechny žá
dosti a všechny děti byly v jičínských 
školkách umístěny. Přesto zůstávají 
volná místa. Populační křivka se v Ji
číně nikterak dramaticky nezvyšuje, 
spíše naopak. 

Další argument – novinka z MŠMT 
„školky od dvou let“ rovněž není zce
la nová a možnost dávat děti do škol
ky v tomto věku tu již nějaký čas je a je 
využívána – viz v loňském roce jedna 
třída na Větrově. Myslím si, že hro
madný úprk matek dvouletých dětí 
do zaměstnání nehrozí a že případní 
zájemci budou určitě uspokojeni.

Další novinka MŠMT, povinná 
docházka předškoláků do školky,  
také dramaticky stav dětí neovlivní. 
Například na 4. ZŠ bylo u zápisu 101 
dětí a z toho pouze jedno nenavštěvo
valo školku. Jsem přesvědčen, že ani 
v jiných ZŠ nebylo procento „neškol
kařů“ o moc vyšší.

A tak tu zbývá poslední argu
ment – umožnit lidem dojíždějícím 
za zaměstnáním do Jičína umístit 
děti do školky v Jičíně. V okolí Jičína 
je řada školek – Valdice, Jinolice atd. 
Tam budou jistě rádi, že jim sebereme 
děti. Co s těmito dětmi bude po škol
ce? Nabídneme jim místo v jičínských 
ZŠ? Už nyní jsou kapacity celkem na
plněny, mj. každoročně vzniká jedna 
šestá třída z dojíždějících dětí z okol
ních škol (v současnosti dvě na 1. ZŠ 
a jedna na 4. ZŠ). To ovšem nepůjde 
donekonečna, když současně narůstá 

zájem „mimojičínských“ prvňáků. 
V letošním roce bylo u zápisů na jičín
ské ZŠ 329 dětí, z toho bylo dle evi
dence obyvatel 178 jičínských a 151 
z okolních obcí. 

Radní se po zralé úvaze se rozhod
li umístit školku k již existující školce 
Máj, neboť má „spádovost“ a dosta
tečné prostory. Vznikne tak gigant, 
který bude mít (v případě naplněnos
ti, která je značně nejistá), 250 dětí. 

Dovedete si představit tolik dětí na 
školní zahradě…? Místo pro malou 
školku je i v návrhu na zastavění pro
storu kasáren, což by mělo svojí logi
ku, ale tímto rozhodnutím asi tento 
návrh zapadne.

Podle mého soudu je rozumnější 
investovat prostředky do rekonstruk
ce půdních prostor na 1. MŠ, kde 
mohou vzniknout dvě nové učebny 
řádově pro 50 dětí. Vybudováním 

výtahu by navíc byla zajištěna i bez
bariérovost školky. To by situaci do 
budoucna mohlo vyřešit i v případě, 
že by měl zaniknout „starý Větrov“. 
Pokud je však motivem pro výstavbu 
vidina až 90% dotace, tak se jistě ar
gumenty pro její realizaci najdou.

Budeme tedy přistavovat i základ
ní školu?

Petr Šindelář

n Mateřská škola Máj, kde má vzniknout přístavba pro 100 žáčků

V roce 2007 město Jičín koupilo 
dům čp. 56 v ulici Boženy Němco
vé za 1,3  mil. Kč. Snažilo se jednat 
s vlastníky sousedních nemovitostí, 
aby mohlo řešit problematickou do
pravní situaci, neboť silnice se v této 
lokalitě zužuje do jednoho pruhu. Do 
budoucna, tak, jak doprava narůstá, 
bylo žádoucí zajistit její plynulost.

Protože statika objektu byla naru
šena, oslovilo město Jičín v roce 2013 
vlastníka sousedního objektu, který 
byl také ve špatném stavu, a jednalo 
o prodeji a zmenšení půdorysu obou 
objektů. V minulosti město naráželo 
na problém při jednáních s Minis
terstvem kultury, které přesto, že se 
nejednalo o památkově chráněný ob
jekt, nesouhlasilo s jeho zmenšením 
tak, aby mohla být podél něj rozšířena 
komunikace. 

V roce 2015 se na Radu města ob
rátila společnost Ascent Direct s na
bídkou odkoupení domu čp. 56 s po
zemkem za 500 tis. Kč. Rada města ve 
složení Havel, Kodydek, Jiřička, Malý, 
Hamáček, Komárková a Novotný jed
nomyslně záměr prodeje za takto níz
kou cenu doporučila zastupitelstvu. Na 
sedmém jednání zastupitelstva se strhla 
nad prodejem diskuze, neboť prodej se 
ztrátou 800 tis. Kč se opozici zdál nevý
hodný. Proto navrhovala jednat znovu 
s Ministerstvem kultury a neukvapovat 
se s prodejem. Na hlavu opozičních 

zastupitelů se snesl déšť výčitek. Havel: 
„…Pokud zamítneme prodej, musíme 
schválit dost velkou částku na rekon-
strukci.“ Stillerová: „Nebudeme čekat, 
až nám to spadne na hlavu, takhle do-
staneme alespoň 500 tis. Kč a vyroste 
tam nový dům“. Opět exceloval PhDr. 
Novotný, který řekl, že kvůli rozšíření 
ulice nebude bourat starý dům. Ne
pochopil, že dům by se měl bourat tak 
jako tak, protože je v havarijním stavu. 

Nakonec se opozici podařilo prodej 
zastavit. K opozičním zastupitelům se 
totiž přidali dva sociální demokraté. 
Koalice tak nedisponovala 11 hlasy 
nutnými k protlačení prodeje. Ale vše
ho do času, prodej domu evidentně 
ležel koalici na srdci, protože na čtr
náctém jednání zastupitelstva už byla 

jednotná a záměr prodeje schválila za 
minimálních 500 tis. Kč. Objekt byl 
nakonec vydražen společností LED 
Sing s.r.o. za 1,2 mil. Kč. 

Budiž, řekli jsme si, koalice jistě 
smluvně v rámci prodeje zajistila, že 
dům nebude chátrat a nový vlastník 
ho buď opraví, nebo zbourá a postaví 
nový. Tak jak se to v minulosti u pro
dejů zajišťovalo. Jaké bylo naše pře
kvapení, když jsme zjistili, že objekt 
je opět na prodej v realitní kanceláři 
AQ reality za 2 490 000 Kč. 

Nevíme, jestli to je neschopnost 
nebo záměr koalice, aby „někdo“ 
na městském majetku vydělával. 
Je ale jisté, že takhle se s městským 
majetkem nakládat nemá.

Míla Kůta

Úsměvný článek jsme si nedávno 
přečetli v Jičínském deníku. Měl nadpis 
„Na nábřeží bude méně automobilů 
a více kol“. Neviditelný místostarosta 
Jiřička v něm uvádí, jak kvůli cyklos
tezce musí zrušit parkování před domy 
čp. 49, 50, 51 a 52 a vybudovat cent
rální parkoviště ve vnitrobloku těchto 
domů, kde je dnes převážně zelená 

plocha. Není tomu tak dávno, kdy jsme 
se dozvěděli, jak vedení města připra
vuje svedení plánované cyklostezky ke 
korytu Cidliny pod most. Takže proč 
najednou rušení parkování na nábřeží 
a nové velké parkoviště ve vnitrobloku? 
Pravda je zřejmě úplně jinde...  Spřátele
ní podnikatelé za jednu nejmenovanou 
stranu, která jedním mandátem drží 

koalici u moci, připravují totiž výstavbu 
činžovních domů v proluce mezi čp. 49 
a čp. 45. Bez nových parkovacích míst 
jim však v dnešní době stavební úřad 
nevydá povolení. A tak se vedení města 
musí činit. Je ale až s podivem, jak z lidí 
dělá hlupáky a nutnost výstavby centrál
ního parkoviště svádí na cyklostezku.

 redakce
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Dopis akcionáře Vos, a. s.

Titl.: Představenstvo VOS, a.s. 
Dozorčí rada VOS, a.s. 
Ředitel VOS, a.s. 

Vážení přátelé, 

velmi se mnoha z nás, akcionářů, dotklo oznámení protinávrhu na 
obsazení uvolněného místa v dozorčí radě Ing. Švorcem, starostou obce 
Staré Hrady, které mají 0,05% akcií společnosti. 

Nevíme, jak si máme vysvětlit aroganci tří majoritních akcionářů, 
kteří kontrolují rozhodující balík akcií VOS, a.s., mají ve statutárních 
orgánech reprezentativní zastoupení a pomíjejí zcela hlasy akcionářů 
minoritních. Dosazením starosty Švorce nám dávají jasně najevo, že 
si ve společnosti prosadí, co chtějí. Starosta Švorc dlouhodobě pod
poroval snahu několika zastupitelů Jičína kriminalizovat představen
stvo a dozorčí radu v souvislosti s projektem Cidlina a sám aktivně 
podával podněty proti společnosti a podporoval vedení soudních spo
rů. Když neuspěl, snaží se dostat do společnosti jako nominant větši
nových obcí, které svá zastoupení ve statutárních orgánech VOS, a.s. 
už mají.

Celá kauza tak stála společnost nemalé prostředky a energie vydaná 
na obhajobu projektu společnosti mohla být efektivně vynaložena na její 
další rozvoj. 

Pan Švorc není pro řadu z nás konstruktivním typem člověka a prá
vem požadujeme kandidáta, který by vzešel z řad malých akcionářů a byl 
v dozorčí radě jejich reprezentantem. Takových kandidátů je mezi akcio
náři celá řada a nelíbí se nám, že Jičín, Hořice a Nová Paka manipulují 
takto s obsazením dozorčí rady.

Máme oprávněný dojem, že se VOS, a.s. za několik posledních let 
stala cílem a součástí politického boje některých ambiciozních subjek
tů. Většina starostů, kteří se opravdu starají o své obce a jejich majetek 
včetně zastoupení ve VOS, a.s., toto důrazně a zásadně odmítá. 

Obchod s vodou je dnes velký byznys a naše obce jsou na vodě závislé. 
Proto chceme, aby náš zástupce hájil zájmy našich obcí a byl pro nás zá
rukou. Osoba pana starosty Švorce tento požadavek nesplňuje.

Požadujeme proto, aby kandidát dozorčí rady měl podporu většiny 
minoritních akcionářů. 

Za drobné akcionáře VOS, a.s.

Martina sálová Vlková 
starostka obce Bystřice

P.S.: Prosím o rozeslání všem akcionářům společnosti.

V Bystřici 3. 6. 2015

Robousy: když 
vyschnou studny...

Loni v létě 2015, právě v tuto dobu, došla voda v horní části Robous směrem 
na Dvorce. Bolestně se to týkalo posledních 14 domů, kde ještě není zaveden 
městský vodovod. U pěti domů nebyla voda vůbec. Studny byly zcela prázdné. 
V ostatních studnách byl sice vody nedostatek, ale byla.

Po dohodě s městským úřadem byla svolána schůzka s projektantem, měs
tem a s občany, kterých se to týkalo. Tam nám bylo řečeno, že realizace vodo
vodu nebude tak rychlá, jak by obec Robousy potřebovala. Vodovod by měl být 
realizován až ve druhé polovině roku 2017.

Rok se s rokem sešel a voda ze studní opět mizí. Občané mají ště stí, že máme 
i v září krásné letní počasí a mohou se tudíž koupat ve venkovních bazénech 
a zalévají nachytanou dešťovou vodou.

Všichni jsme v hloubi duše doufali, že se úřednický šiml pohne trochu rych
leji a voda bude ještě letos.

Bohužel, nebude tomu tak! Podle mého názoru by voda dostupná pro obča
ny měla být prioritou každého odpovědného zastupitelstva.

František svoboda

VOS, a. s. – důležitý cíl zájmových 
sfér a vlivů politických stran a hnutí
Za čtyři roky v roli předsedy dozorčí rady společnosti jsem zažil možná nejdramatičtější období, 
kdy VOS čelila útokům zleva, zprava, žalobám na členy statutárních orgánů, nesmyslným tlakům 
na otevírání nákladných soudních sporů a snahu zdiskreditovat poctivou práci a dílo, které nemá 
v historii regionu, jenž zásobuje vodou, obdoby. 

Ne snad, že by ty čtyři roky byly 
nejpřevratnějšími, co se rozvoje týče. 
Bylo však třeba ochránit to, co bylo 
vybudováno, uvést negativní mediál
ní kampaně živené v mnoha médiích 
na správnou míru a prezentovat pozi
tivní obraz společnosti. V neposlední 
řadě obhájit nařčení a žaloby plynou
cí z jednoho místa – centrály TOP 09 
resp. AK Pavlenko a spol. – a také 
potvrdit správnost dřívějšího rozhod
nutí, nepodlehnout svodům zahra
ničních společností, které v mnoha 
městech získaly podobné podniky 
a dnes plyne zisk na účty v zahraničí, 
kde sídlí jejich mateřské firmy. Akcio
náři u nás mají kontrolu nad tím, jak 
se zde s vodou zachází, kolik tato stojí 
a jaká je její kvalita. 

Á propos, za poslední čtyři roky 
navzdory masivním investicím zůstá
vá cena vody na Jičínsku stejná.

Voda nad zlato
 Voda je stále vzácnější a všichni si 

uvědomují její hodnotu, mnozí nadto 
přemýšlí o jejím ovládnutí, které by 
mohlo být pro ně skvělým byznysem. 
Zatímco osvícené radnice v Lyonu, 
Paříži, či Plzni vykupují zpět akcie 
z majetku Veolií, Aqualií, či Suezů, 
jimž nechali doposud kontrolu nad 
strategickou tekutinou, jsme zároveň 
svědky i toho, jak nenasytný stát chce 
zpoplatnit zdroje vody, aby prostředky 
takto získané vzápětí utopil v přebuje
lé, nesmyslné a uměle vytvářené admi
nistrativě socialistického státu nové
ho typu, kde mizí ročně stovky miliard 
v bezedné přerozdělovací mašinerii. 
Vraťme se však k naší Vodohospodář
ské společnosti a.s., kterou prozíraví 
představitelé měst a obcí na Jičínsku 
udrželi navzdory značným tlakům 
zprivatizovat toto odvětví. Dlouholetí 
zástupci akcionářů jako Martin Puš, 
Pavel Šubr, Josef Hendrych, Petr Sou
kup, Ladislav Vrba, Josef Táborský, 
Jaroslav Vácha a další, kteří postupně 
dokázali vyřešit odstředivé tenden
ce některých obcíakcionářů, uhájili 
společnost před ziskuchtivými zahra
ničními zájemci, připravili a zrealizo
vali největší dotační projekt v historii 
firmy Cidlina, byli následně vláčeni 
v médiích, dehonestováni a politicky 
znemožňováni. 

Projekt Vos, a. s. jako 
záminka pro převrat  
na radnici v Jičíně

Málokoho by napadlo, že po deseti 
letech se firma může opět stát cílem 
politických záměrů a tlaků. Po ukon
čení největšího stavebního projektu 
Cidlina využili tentokrát pánové z ji
čínské TOP 09 a jejich horliví pomoc
níci, včetně bývalého ředitele Matuly, 
tuto akci jako záminku k odstranění 
vedení jičínské radnice. Kdo tenkrát 
sledoval sdělovací prostředky, musel 
vidět naše město jako Sodomu a Go
moru a jeho představitele pasovala 
takřka všechna média velmi ochotně 
a zhusta do role korupčníků a zločin
ců. 

společnost je středem 
zájmu některých politiků

TOP 09 v Jičíně funguje jako ob
chodní firma už dávno před vznikem 
ANO. Jejím hlavním cílem je získá
vat pozemky, nemovitosti a podni
katelské výhody s pomocí místních 
politiků s nimi svázaných a lidí, kte
ří pronikají do statutárních orgánů 
městských organizací. Filozofie praž
ské centrály této strany naše pány 
podnikatele očividně vůbec nezajímá. 
Stačí si prohlédnout složení jejich 
místní členské základny. Je zajímavé, 

že právě TOP 09 a ANO se v poslední 
době nejvíce prosadily do představen
stva a dozorčí rady. Jak je možné, že 
za největšího akcionáře  město Jičín 
(39 % akcií), sedí v obou orgánech 
oba dva představitelé hnutí ANO, sta
rosta Malý a radní Kodydek. TOP 09 
procpala v roce 2015 do dozorčí rady 
představitele jednoho z nejmenších 
akcionářů. Za Staré Hrady jejich sta
rostu, Ing. Zdeňka Švorce (signatáře 
zmíněné zamítnuté žaloby na před
stavenstvo společnosti). Proti němu 
tehdy protestovali akcionáři daleko 
větších obcí, než jsou Staré Hrady 
– dopis jednoho z nich uvádíme vle
vo. Velcí akcionáři (Jičín, Nová Paka 
a Hořice) tehdy dali jasně najevo, že 
nehledí na zájmy menších obcí a silou 
prosadí, koho chtějí.

Vos, a. s. je jedním 
z nejcennějších majetků

Tento text uvádím zejména proto, 
aby si občané a voliči uvědomili, co 
má opravdovou hodnotu a čeho si mu
síme vážit. Strategická odvětví jako 
voda, teplo, odpad, technické služ
by, životní prostředí je třeba chránit 
před sobeckými snahami některých 
jednotlivců, či skupin a nedopustit 
ohrožení veřejného zájmu tím, že se 
staneme rukojmím někoho třetího.

Miloš starý

Diskusní příspěvek na závěr
Po ukončení svého mandátu v dozorčí radě jsem si nemohl odpustit vystoupení v diskuzi na valné hromadě 

v červnu letošního roku, které vyvolalo značnou nevoli zejména členů představenstva za TOP 09 a ANO. Protože 
už nejsem vázán interními pravidly komunikace, uvádím svůj příspěvek, jímž jsem možná některým přítomným 
zkazil večer. Laskavý čtenář o tom neví a myslím, že je na místě si fakta, která jsem prezentoval, připomenout.

Dámy a pánové, vážení akcionáři, 
dovolte mi, prosím, ještě pár slov mimo protokol valné hromady. Vstoupil jsem do statutárního orgánu společnosti 

v době, kdy naplno běžela kauza Čistá Cidlina. Ta byla rozpoutána zcela účelově a byla provázena kompletní změnou 
ve vedení jičínské radnice. 

Přál bych VOS i jejím akcionářům, aby se podobná situace nikdy neopakovala a společnost se mohla zcela a plně 
věnovat toliko svému poslání.

 Trestní oznámení osmi tehdejších jičínských zastupitelů, pánů: Havla, Hamáčka, Jiřičky, Frýby, Smolíka, Lisého 
a Krykorky a také paní Jirovcové, rozpoutalo kauzu, která přišla společnost draho. Krom ekonomického efektu i mo-
rálně, protože se jednalo o negativní medializaci vydatně živenou těmito lidmi.

Jmenuji zde signatáře trestního oznámení záměrně i proto, že většina tehdejších jičínských zastupitelů včetně mne 
se od udání distancovala. Stojí též za zmínku, že tři prvně jmenovaní signatáři sedí dnes v radě města Jičína.

Moje vystoupení je i apelem na akcionáře, aby už nikdy nedopustili jakékoli ohrožení společnosti vycházející z po-
litických pohnutek.

Voda pro všechny by měla stát nad politikou, stejně jako vzduch, který dýcháme.
Na závěr bych chtěl poděkovat kolegům z dozorčí rady, představenstva i managementu, díky jejichž usilovné práci 

se podařilo vyvést společnost z těžkých časů a bylo mi ctí s většinou z nich spolupracovat.
Vodohospodářské společnosti a.s. pak přeji klidnou plavbu v čistých vodách.  

Miloš starý

n Vodohospodáři otvírají každoročně své provozy ČOV pro studenty i veřejnost. 
Zdroj foto: VOS, a.s.
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Knihovna aneb co by Èeněk Musil nemusil

Z AlMANACHU „sTUDENTsKÝ DŮM“ Z RoKU 1924 

Architekt Èeněk Musil 
a Studentský dům

…Položil jsem architektu Studentského domu v Jičíně, panu Ing. Čeňku Musi-
lovi, několik interviewujících otázek stran architektury. 

„Pane architekte, koncipoval jste současně dvě jiné znamenité budovy, v Jičíně 
letos stavěné. Myslím kompleks okresní nemocnice a hospodářské školy. Chápu i ze 
svého laického hlediska, že architektonická koncepce těchto budov nebyla tak obtíž-
ná jako koncepce třetího Vašeho projektu, totiž našeho Studentského domu. V obou 
jiných případech mohl jste disponovati širokým terénem; podstatným problémem 
Vašim bylo tudíž vyřešiti architekturu ve smyslu přirozeného okolí přírodního. 
Stavební místo Studentského domu pod svahem Fügnerovy ulice, neukončená část 
města a neslohové okolí jistě však obtížnost umělecké komposice zdvojnásobilo.“ 

„Nemýlíte se“, odpověděl laskavě skromným způsobem pan architekt Musil 
a vyzval mne k prohlídce Studentského domu zblízka. „Má architektonická kon-
cepce byla určována především danými poměry okolí: jednak výškovými, jednak 
situačními. Pohleďte jen! Protějšek Studentského domu tvoří masivní blok živnos-
tenských domů, který svou hmotou ovládá nejen celou ulici, ale i celý pohled na ten-
to důležitý vstup do našeho města. Běželo mně tedy nejprve o harmonické vyřešení 
těchto dvou protějšků: masivu živnostenských domů nemohl jsem čeliti stejně ma-
sivním Studentským domem; již proto ne, poněvadž možnosti stavební byly ome-
zeny skrovnějšími prostředky. Jakákoli rivalita obou budov musila býti vyloučena. 
Nezbylo tedy než smírné vyřešení – ustoupiti. Nepochybuji o Vašem vkusu a posuďte 
sám, zda jsem tomuto problému byl práv.“

„Nemýlím-li se,“ podotkl jsem nesměle po delším pozorování, „účel rohové 
terasy jest odhmotňující.“

„Ano,“ pokračoval architekt, „máte pravdu. Tato plochá terasa ve výši prvního 
patra jest s mého hlediska komposičně zdůvodněna. (Pro informaci podotýkám, že 
bude oživena plastickou sochou hořického sochaře profesora Máry, zobrazující sym-
bol mládí.) Chce opravdu nároží odhmotniti a naznačiti předem kapitulaci hmoty 
Studentského domu před protějším masivem. Těžiště celé poměrně malé hmoty, jež 
byla k disposici, odsunuji zpět, otupují ostří rivality a koncentruji veškerou hmotu 
k jednotnému náporu. Další členění bylo třeba provésti velkoryse a vyjádřiti archi-
tektonicky rovnovážný účin. Dva pylony, od země až po římsu z hrubého zdiva pro-
vedené, svírají hlavní vchod. Pohleďte dále na římsu, kterak jest silně vysazena až 
na hranici konstruktivní možnosti; ona právě sceluje veškerý masiv. Konečně celá 
hmota jest spjata společnou stanovou střechou. Abych odstranil jednotvárný dojem 
takové střechy, vytýčil jsem nad hlavním vchodem mohutný štít, jenž svým dominu-
jícím rázem fasádu láme…“

Laskavý čtenář zajisté pozná z rozhovoru se slavným architektem, jak citlivě 
a odpovědně přistupoval k veřejnému prostoru v Jičíně, který měl rád a kterému 
zasvětil svůj život. (Celý rozhovor najdete na stránkách www.jdkjc.cz)

Miloš starý

INVESTIÈNÍ AKCE MÌSTA: LACINÝ PROJEKT SE MÙŽE NAKONEC PRODRAŽIT

Stavba objektu nových šaten 
ve Sportovním areálu v lipách

Po nových a moderních šatnách 
volají sportovci již mnoho let. Stá
vající šatnové objekty z roku 1965, 
kdy posloužily spartakiádě, již dáv
no neodpovídají současné době. 

Po více než půl století se koneč
ně fotbalisté, atleti, tenisté a odbí
jenkáři dočkají moderních prostor, 
do kterých i hostující sportovci ne
budou vstupovat s odporem. Ob
jekt nových šaten však navozuje 
řadu otazníků. 

Především to je cena, která byla 
původně stanovena na 67 mil. Kč 
s DPH. Pro řadu jičínských obča
nu zcela něco nepochopitelného. 
Na zasedání zastupitelstva vystou
pil občan města Jičína a porovná
val objekt šaten s rodinnými domy. 
Při ceně za rodinný dům v hodnotě 
5 mil. Kč by se jich postavilo ales
poň dvanáct. Zda se tento počet 
domů dá porovnat se stavbou ša
ten, či nikoli, toť otázka. I tak sel
ský rozum zůstává stát. V součas
né době se cena najednou dostala 
na 48 mil. Kč (i s DPH), když měs
to získalo dotaci 15 mil. pro tento 
rok, což je zajisté chvályhodné. 

Samotný projekt šaten, který 
se vyšplhal na 1,2 mil. Kč a dva
krát prošel revizním posouzením, 
má na samém začátku povážlivé 
trhliny. V současné době se řeší 
statika ocelové konstrukce, která 
byla v původním projektu špatně 
propočítána. Tím se celý termín 
stavby posouvá o několik týdnů, 
protože ocelová konstrukce má 

být upravena a samozřejmě se musí 
počítat i se zvýšenými fi nančními ná
klady. 

Nedostatky projektu
Na 15. zasedání zastupitelstva 

dne 16. 3. jsem na základě připomí
nek občanů upozornil na některé ne
dostatky v projektu, které zpracoval 
Ing. Hercík, ale pan starosta o tom 
nechtěl ani slyšet. Uvedu některé 
z nich ve zkrácené verzi: 

1. Objekt má v rozporu s moder
ním trendem pasivní výstavby velmi 
nekompaktní tvar – na vytápěný pro
stor jsou napojeny předsazené terasy 
a zastřešení, kde dochází k množství 
těžko řešitelných tepelných mostů 
(v projektu opomenutých). 

2. Ocelová skeletová konstrukce je 
příliš drahá, musí se cca do 10 let opa
kovat ochranný nátěr, když je možné 
použít levnější železobetonovou mon
tovanou či monolitickou konstrukci.

3. Ve skladbě je jako hydroizolace 
spodní stavby použit oxidovaný asfal
tový pás, jehož životnost je 10 let!!! 
Jeho použití do skladby spodní stav
by, která je neopravitelná, je značně 
nezodpovědné! 

4. Skladby teras jsou celoplošně 
s tepelnou izolací a hydriozolací. Místo 
toho by bylo vhodnější a také mnohem 
levnější použít pororošty, či WPC. 

Tolik ve zkratce připomínky Ing. 
Jana Hercíka, který věnoval sezná
mení se s projektem pouze několik 
hodin. Přál bych si, aby stavba měla 
co nejméně překážek a problémů. 

Problémy a závažné nedostatky 
v projektu hned na pomyslném 
startu mě však přílišným optimis
mem nenaplňují. 

Nejlevnější nemusí 
být nejlepší

Historie již několik let, co pro
vozujeme tzv. „otvírání radnice“ 
a soutěžíme toliko na cenu, uka
zuje, že soutěžit takto projektovou 
dokumentaci se nevyplácí. Opakuje 
se nám to takřka u každé investiční 
akce. Nedokonalý projekt prodraží 
stavbu ve fi nále mnohokrát víc, než 
kolik ušetříme za tzv. laciný projekt. 
Ne vždy totiž je laciné kvalitním. Do
chází pak k posunům termínů, více
pracím, doprojektovávání a zvýše
ným nákladům, nehledě na sankce 
u dotačních titulů, kde jsou všechna 
tato hlediska brána v potaz. Opozice 
na to několikrát upozorňovala. Což
pak je tak těžké najít tři a více kva
litních projektantů a jednoho z nich 
vysoutěžit? Asi ano!

Starosta si myje ruce – on přeci 
za nic nemůže! Nebyl tady, jak sám 
řekl. To je opravdu velká škoda. 
Nemusel by být tolik překvapen, 
kdyby se od revoluce více angažo
val pro město. Politickomocenský 
výtah ANO totiž v minulých vol
bách zafungoval a máme tu ze dne 
na den starostu, který za nic ne
může a vše ho překvapuje, protože 
tu nebyl a o ničem nevěděl. 

Josef Kužel

Na jednom z nedávných zasedání 
zastupitelstva jsem si dovolil vyjádřit 
svůj kritický názor k projektu rekon
strukce městské knihovny, jejíž studii 
prezentovali tvůrci, architekti z ateli
éru A1. Nejsem v tomto oboru profe
sionálem, ani neomylným kritikem, 
nicméně architektura mne zajímá, vě
nuji se její historii asi 40 let, něco jsem 
viděl a mnoho o ní přečetl. Sleduji 
trendy a stýkám se s architekty zvuč
ných jmen, jejichž názory sdílím.

Architektura je podle mého názoru 
syntézou uměleckého založení, tech
nických znalostí a dovedností, kreati
vity i zkušeností a také pokory a úcty 
ke svému okolí a v neposlední řadě 
talentu. Tvoří jednu z nejvšestranněj
ších a nejrenesančnějších uměleckých 

disciplín. Fakulty architektury dnes 
podle mě produkují nadbytek absol
ventů, u nichž absenci talentu často 
nahrazuje pouze píle, ambice a nad
produkce „tvorby“. Tím nechci říct, 
že autoři z A1 jsou bez talentu. Par
don! Co jim však podle mého názoru 
schází je pokora, znalost terénu, úcta 
k jejich předchůdci a jeho dílu, které 
on sám považoval do té doby za svůj 
nevýznamnější projekt. 

Na zastupitelstvu jsem si dovolil 
vyjádřit názor, že přístavba knihovny 
není v souladu s dílem Čeňka Musila, 
nekoresponduje s jeho principy, ba 
ani nepovznáší stávající dům, což by 
moderní a vydařená přístavba měla. 
Nadto tvoří autonomní celek, který 
do Denisovy ulice nezapadá. Prostě 

nerespektuje své okolí. Po vyslechnu
tých argumentech obou architektů, ji
miž mne tito nepřesvědčili, jsem si do
volil použít slovní hříčku arch. Davida 
Vávry z jeho pořadu o architektuře 
Jičína, že toto by, podle mého názoru, 
Čeněk Musil – NEMUSIL. Řekl jsem 
to slušně a bez arogance. Mladá paní 
architektka mi na to opáčila slovy: 
„Jak to víte?“ (Velmi originální…)

Nechtěl jsem být asertivní a repli
kovat způsobem, že přece nejsme úpl
ní blbci a jejich prezentaci beze zbytku 
nezbaštíme. Jeden můj kolega vzal do 
ruky skicu jedné asi z 20 možností, co 
je možné s knihovnou udělat (podotý
kám nikoli mou skicu), a podal ji paní 
architektce. Ta pronesla výhradu ke 
střešním oknům (kterou mj. sdílím 

též). Na vysvětlenou jsem s nadsáz
kou podotkl, že se jedná nikoli o studii 
ale o „lidovou tvořivost“ (jsem členem 
pracovní skupiny, která se zabývá ve
řejným prostorem a podobné věci mi 
lidi nosí). Mladý muž mne utřel slo
vy, že oni nedělají lidovou tvořivost, 
ale architekturu, za což sklidil ovace 
koalice. Měl jsem na jazyku odpověď: 
„To bych vám opravdu moc přál“, ale 
nechtěl jsem nikoho urážet.

Zpět k meritu věci: studie je ubo
há, mansarda na střeše – paskvil. 
Nerespektuje okolí, rytmus budovy 
a ruší. K interiéru jsem se nechtěl 
vyjadřovat, ale po prostudování tvr
dím, že nevybočuje z průměru na roz
díl od Musilovy stavby z roku 1924. 
Jde tu o vyhozené peníze daňových 

poplatníků, navíc bez architektonické 
soutěže, kterou by si přístavba domu 
slavného architekta rozhodně zaslou
žila. Tento významný muž, souputník 
Letzela, Feuersteina, Gočára, Janáka 
a dalších hvězd světové architektury, 
znamenal pro Jičín a jeho tvář nejvíc 
od dob Valdštejnových dvorních ar
chitektů a dokázal Jičínu vtisknout 
moderní ráz a eleganci doby první 
republiky.

Níže uvádíme rozhovor s Čeňkem 
Musilem z almanachu Studentský 
dům z roku 1924. Jeho slova vyjadřují 
úctu k veřejnému prostoru, pokoru, cit 
pro kontinuitu, formu, měřítko a ryt
mus. To jsou kategorie, s nimiž by měl 
architekt pracovat, pokud jeho dílo má 
mít skutečnou hodnotu.  

n Studentský dům. Zdroj: Almanach vydaný Společností přátel studenstva na 
paměś otevření Studentského domu v Jičíně dne 6. a 7. prosince 1924.

n Stavba venkovních šaten započala letos v červenci
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ŠPATNÁ PŘíPRAVA A REAlIZACE PRoJEKTŮ, 
ZA KTERoU NIKDo NENí ZoDPoVĚDNÝ?

Nepoučitelné  
vedení radnice

V minulém čísle opozičních novin se mohli občané poměrně podrob
ně seznámit s výčtem „úspěchů“ nového vedení při přípravě a rea lizaci 
projektů. Byl to vcelku dlouhý seznam nejrůznějších pochybení, které ve 
svém důsledku zatížily městský rozpočet naprosto zbytečně milionový
mi částkami. V nadpisu ke článku jsme si položili řečnickou otázku, zda 
se současné vedení dokáže poučit ze svých chyb. Od té doby uplynulo 
deset měsíců a můžeme konstatovat odpověď. NEDOKÁŽE. Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže potvrdil původní obavy a konstatoval, že 
pět ze šesti výběrových řízení na Soudnou čp. 15 bylo v rozporu se záko
nem a nadělil městu několik pokut. V jeho zdůvodnění se můžete dočíst 
o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, netransparentnosti 
výběrových řízení atd. 

Kontrolní výbor zastupitelstva stejnou zakázku podrobil kontrole 
a v zápisu z jednání se opět konstatuje celá řada pochybení. To, že celou 
zakázku prověřuje policie je jen smutným obrazem práce současných 
funkcionářů. 

O nepoučitelnosti mnohem více svědčí mimo jiné to, že problémy 
se objevují prakticky na každé stavební akci. V Jičíně se stále soutěží 
především na cenu. To například u projektových prací není nejšťast
nější a důsledky se pak nepříznivě projevují při vlastní stavbě. A tak je 
naprosto běžné, že ještě než se vůbec poprvé kopne, již se připravuje 
první dodatek, samozřejmě na navýšení ceny stavebních prací. Vypa
dá to, jakoby přípravu a realizaci projektů nikdo neřídil. A to máme 
prosím v Jičíně místostarostu pro výstavbu města, ten se ale této práce 
moc neúčastní. Asi ho to nebaví (viz níže uvedená tabulka priorit, kde 
ovšem paradoxně většina stavebních akcí chybí...). Za to zase máme 
dalšího místostarostu, v pořadí důležitosti ovšem prvního. Ten se 
naopak účastní bohužel všeho. Možná to vše má jeden cíl. Abychom 
my, opoziční zastupitelé, vlastně nevěděli, kdo za to může. A tak nám 
vesele odstupují vítězné firmy, nestíhají se domluvené termíny, navy
šují se ceny díla. Nevadí, však se to nějak udělá. V nejhorším případě 
si firma požádá o odpuštění penále za nedodržení termínu a v zastupi
telstvu máme přece jedenáctku, tedy jedenáct hlasů proti desíti, říká 
si současná koalice. Navýšení ceny, to si obhájíme vždycky. Vymýšlení 
dojemných příběhů je naše velká přednost. Z cizího krev neteče a no
vináři jsou na naší straně. Ti napíší tak maximálně oslavnou ódu při 
slavnostním přestřižení pásky. 

Nepoučitelné vedení města si stále vede svoji. My svou práci děláme 
dobře, radit nepotřebujeme, všichni se proti nám spikli. Těmi všemi jsou 
v tomto případě kromě opozičních zastupitelů ještě projektanti, vybra
ní dodavatelé včetně svých pracovníků, použitý materiál, poskytovatelé 
dotací, UOHS, počasí, roční období atd., možná jsem ještě na někoho 
nebo něco zapomněl. 

Již nevěřím tomu, že by se něco změnilo. Přesto možné je všechno. 
O tom, jak si město povede v dalších investičních akcích – například při 
výstavbě kabin venkovních sportů, rekonstrukci ARISU, revitalizaci síd
liště atd. vás budeme informovat. Již teď vám ale můžeme sdělit, že to 
veselé čtení rozhodně nebude. 

Martin Puš

FEsTIVAl JIčíN – MĚsTo PoHÁDKY ZA PoDPoRY MĚsTA ZAs ZPoPlATNIl DĚTI

Předškolní děti za vstup opět platily

sENÁTNí VolBY PoDZIM 2016

Proč nedám v senátních volbách 
hlas JUDr. Janu Malému …

Dnes už téměř nikoho nezajímá 
stranická příslušnost lidí v době vlá
dy KSČ. Mladí lidé k volbám moc 
nechodí a většina příslušníků naše
ho národa se stará hlavně každý sám 
o sebe. Mnozí z našich otců a matek 
byli tehdy ve straně, ať už z jakýchkoli 
důvodů. Někteří na to nebyli pyšní, ji
ným to bylo jedno. Sametový převrat 
nepostihl nikoho z těch, kteří drželi 
prapor KSČ. Svědčí to o vysoké úrov
ni tohoto národa, který nechtěl opa
kovat křivdu kolektivní viny. Dnes ně
kteří z nich tleskají a prožívají osobní 
satisfakci, když na vysoké funkce míří 
bývalí komunisté, kteří odhodili prů
kazky a v různých seskupeních řídí 
obce, města, kraje. Demokratické 
volby v demokratickém státě rozhod
ly o tom, že státostrana má dnes třetí 
největší zastoupení v parlamentu. 

Čtvrt století po 17. listopadu mám 
vybírat svého kandidáta do senátu. 

JUDr. Jan Malý to rozhodně nebude, 
a to nejenom kvůli bývalé stranické 
příslušnosti, což je důvod č. 1. 

Dnes přece kandiduje za ANO, 
kde je takových celá řada včetně lídra, 
a to je můj důvod č. 2. 

Hlavním mým a v pořadí 3. důvo-
dem je, že odmítl po volbách v roce 
2014 akceptovat navrhovanou Radu 
dobré vůle, která by zabránila tomu, 
čeho jsme byli svědky od roku 2012, 
a to rozkolu v zastupitelstvu města, 
jenž trvá už čtyři roky a díky němuž 
není možné realizovat velké projekty, 
které Jičín potřebuje uskutečnit. 

Čtvrtým důvodem je nadbyteč
nost instituce s honosným názvem 
SENÁT. 

Pátým a posledním důvodem 
je, že pan doktor není demokrat. Na 
zastupitelstvu 14. 9. vystupoval jako 
neomylný diktátor. Ostatně on, i jeho 
nejvyšší šéf a majitel firmy ANO, 

pochází z jedné politické líhně. Mys
lím tu před rokem 1989. 

Stejně tak mám problém i s vol
bami krajskými. Kraje, přebujelé ad
ministrativní mašinérie, jsou pouze 
nákladným mezičlánkem přerozdělo
vacího systému socialistického státu 
nového typu, kde část našich daní jim 
přidělená, zůstává na oltáři obřích 
provozních nákladů těchto molochů. 
Na jejich vzniku má, bohužel, podíl 
i naše slavná pravice. Mrzí mne, že 
v krajských volbách nelze zaškrtávat 
kandidáty napříč stranickými spektry. 
Je v nich řada kvalitních lidí. Mnoho 
kandidátů však nestojí za nic. Takže 
nevolit? To není dobrý nápad! Budu 
muset překousnout antipatie k ně
kterým kandidátům a volit nejmenší 
zlo. I to asi patří k půvabu demokra
cie, která nás někdy staví před těžkou 
volbu.

Miloš starý 

INVESTICE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE S VYUŽITÍM EVROPSKÝCH DOTACÍ

Čtvrt miliardy do jičínské nemocnice
Jičínská nemocnice plánuje v nej

bližším období další rozsáhlé inves
tiční akce, které by měly vést k zá
sadnímu zkvalitnění lékařské péče 
a zvýšení komfortu pro pacienty. To 
vše díky podpoře Královéhradeckého 
kraje, který uvolnění finančních pro
středků schválil na posledním jednání 
zastupitelstva v rámci rozpočtu na rok 
2017. Počítá se současně s využitím 
dotací z evropských fondů. Do konce 
letošního roku bude dokončena pro
jektová dokumentace na dvě investič
ní akce, na které může bezprostředně 
navázat vlastní realizace. 

První akcí je výstavba objektu 
centrálních laboratoří a onkologie, 
s laboratořemi biochemie, mikrobi
ologie, hematologie a transfuzním 
odběrovým střediskem. Dále bude 
v objektu umístěno dialyzační stře
disko a onkologický stacionář. Reali
zace by měla trvat 2,5 roku a začátek 
výstavby se plánuje v polovině roku 
2017.

Druhou významnou investiční 
akcí je výstavba nového vjezdu do ne
mocnice v Bolzanově ulici a ústavní 
lékárny. Začátek realizace této akce je 
naplánován na rok 2017, její dokon
čení v polovině roku 2018. 

Investorem obou staveb je Králo
véhradecký kraj, který vyčlenil pro rok 

2017 na akci výstavby centrálních la
boratoří částku 150 mil. Kč a na akci 
vybudování nového vjezdu a lékárny 
částku 25 mil. Kč.

Další významnou investiční akcí je 
pořízení zdravotnické techniky v rámci 

projektu IROP. Oblastní nemocnice 
Jičín podala projekty v objemu přes 
100 mil. Kč. Po ukončení výběrových 
řízení se plánuje nákup nové zdravot
nické techniky v roce 2017 a 2018.

Petr Kebus

n Stará interna půjde k zemi, místo ní vznikne zcela nový moderní objekt

TABUlKA PRIoRIT Z DílNY ING. JANA JIŘIčKY

Investiční akce města  
2016–2018

(částky v mil. Kč) 2015 2016 2017 2018 Dotace

Stavební uzavření  
zimního stadionu

5 2

Venkovní šatny  
ve Sportovním areálu

30 30

Kanalizace Soudná 10 15

Aris 5 10 8

Rekonstrukce kina 15 25 10

Skládka Libec 6 6

Rekonstrukce ulic   
PoděbradovaRuská

15 25

Infrastruktura  
Nové Město sever

5

Archiv pro soud 3

Odpočinková zóna  
Cidlina

10

Kasárna  úvěr

Masarykovo divadlo

Celkem 68 86 66 10

V prvním čísle opozičních novin 
jsme přinesli informaci, že 25. ročník 
festivalu Jičín – město pohádky zave
dl novinku. Rodiče, kteří půjdou na 
náměstí v sobotu s dětmi od 3 do 6 
let, zaplatí kromě vstupného pro sebe 
(170 korun) i vstupné za své malinké 
děti. Dvacet čtyři ročníků festivalu 
zpoplatňoval nadační fond pouze děti 
od 6 let. Ptali jsme se, proč tento krok. 
Bylo nám řečeno, že 30 korun nikoho 
nezabije. S tím jsme nesouhlasili, jde 
přece o princip. Festival je především 
pro děti. Rodiny s malými dětmi by 
město mělo podporovat a ne je trestat 
placením vstupného. Zástupce města 
ve správní radě nadačního fondu pan 
Havel slíbil, že podle toho, jak dopadne 

hospodaření 25. ročníku festivalu, 
vyhodnotí dopad tohoto kroku. Tak 
jsme se dočkali – 25. ročník festivalu 
skončil se ziskem cca 680 000 korun. 
A malé děti budou platit i nadále. Pan 
Havel dokonce na zastupitelstvu měs
ta uvedl: „…pokud někdo nemá 30 Kč 
na vstup v sobotu pro malé dítě, může 
přijít kterýkoliv jiný den a bude to pro 
něho příhodnější. I ten ohňostroj bude 
lépe vidět od kina než z náměstí“. A ko
runu tomu dal místostarosta Jiřička, 
který uvedl, že: „…je dobře, když věci 
mají svou hodnotu a děti by měly vědět, 
že za něco se platí a za něco ne“. Došlo 
panu Jiřičkovi, že se jedná o děti od 3 
do 6 let? Jak by si mohly uvědomit, že 
za ně jejich rodiče platí? A aby se to 

nepletlo, odsouhlasili koaliční zastu
pitelé Nadačnímu fondu JMP zvýše
ní příspěvku na 26. ročník o 50 tisíc 
korun. Můj návrh podmínit navýšení 
příspěvku odpuštěním vstupného pro 
malé děti koalice zamítla.

ladislav Brykner

Poznámka redakce: Město Jičín jako 
spolupořadatel festivalu Jičín  město 
pohádky přispívá nadačnímu fondu 
na zajištění služeb spojených s festi
valem částkou 400 000 korun, dále 
v hotovosti částkou 150 000 Kč a ještě 
poskytuje všechny prostory a veřejná 
prostranství v hodnotě 600 000 korun 
zdarma. Ty potom fond dále pronají
má a inkasuje za ně další statisíce. 
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PERlIčKY Z KoAlICE

Musíme být zásadoví
Radní Miroslav Kodydek, hlava jičínského ANO, na 18. zastupitelstvu ko

naném 14. září rezolutně vystoupil proti poskytování dotací podnikatelským 
subjektům, protože to deformuje trh. Jednalo se o půjčovnu koloběžek v Lod
žii a příspěvek 10 000 Kč. Zřejmě si neuvědomil, že jeho nejvyšší představe
ný Andrej Babiš v rámci svého zemědělského impéria je největším příjemcem 
dotací v této zemi. Zároveň bylo Babišovi odpuštěno nejvyšší penzum z daní 
všech podnikatelských subjektů. Jeden příklad za všechny: továrna PREOLA 
na biopaliva, která je součástí AGROFERT, měla loni zisk před zdaněním 289 
milionů korun, z toho zaplatili daň 314 tisíc korun. Velmi zajímavé … Minister
stvo financí je v těch nejlepších rukou a ANO nejdůvěryhodnějším politickým 
subjektem našeho dnes již téměř„banánového systému“.

Neznají pravidla, podle kterých rozhodují
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu neudělit dotaci na zřízení půj

čovny koloběžek ve Valdštejnské lodžii (viz výše). Jaksi pozapomněla, že dotační 
program, podle kterého rozhodovala, je přímo určen pro poskytování dotací na 
aktivity neziskových a podnikatelských subjektů zaměřených na podporu a roz
voj cestovního ruchu v Jičíně. A světe div se, v podmínkách je dokonce uvede
na jako vzorová podporovaná aktivita – půjčovna koloběžek. Neznalost radních 
mohlo napravit zastupitelstvo města na návrh opozičních zastupitelů. Nestalo se. 
Koalice opět návrh opozice na nápravu zjevné chyby jednomyslně zamítla. 

Koncem léta se lidé mohli v Jičíně koupat  
jen ve vlastním potu

Opoziční sebranka si dovolila zeptat se starosty Malého, v jehož gesci je 
mimo jiné koupaliště, proč v tropických dnech začátkem září nedopřál svým 
spoluobčanům i turistům osvěžení ve vlnách. Starosta pochybení přiznal a kál 
se za své nedostatky v manažerské práci. Občanům toto pochybení vynahradí 
a můžeme jenom doufat, že to nebude o Vánocích.

Přestávky jen vyvoleným 
V rámci výchovného působení na opozici starosta JUDr. Jan Malý zamítl 

požadavek opozičního zastupitele na přestávku během jednání. Když přestáv
ku navrhl později koaliční zastupitel Kodydek, starosta mu laskavě vyhověl. 
Představitelé ANO si tak mohli v klidu vyzvednout koblihu a kafe v Babišbusu 
umístěném zcela náhodou pod okny jednacího sálu zastupitelstva města Jičína. 
Pan starosta tak dokázal, že si občas plete lavice zastupitelů s lavicemi obžalo
vaných. Není divu. V soudních síních strávil velkou část svého života. 

Drogová scéna v Jičíně
Monitoring provedený společností Laxus za 90 000 Kč nám přinesl zajímavé 

výsledky. Analýza ukázala, že drogová scéna v Jičíně nevybočuje z celostátního 
průměru. Získali jsme tak velmi cenný materiál, který nám tuto scénu přiblížil. 

Za místo posledního spočinutí nezaplatíme více
Koalice se vyděsila reakce občanů na navrhované zvýšení poplatku za místo 

posledního spočinutí. Svůj návrh před krajskými volbami takticky stáhla. 

Najdi si svého strážníka mezi půlnocí a šestou ranní
Nejvyšší šéf Městské policie, starosta Malý, by se někdy mohl projít v noč

ních hodinách centrem města, kudy zejména o víkendech táhnou gangy našich 
mladistvých spoluobčanů, kteří ruší noční klid a vysypávají odpadkové koše, 
demolují městský mobiliář a koupají se v kašně. Potkat se s takovou skupinou 
jistě není příjemné. Pan starosta by pak možná i zvážil, že aktivnější pohyb 
strážníků v ulicích by nebyla na škodu. 

(Ne)funkční WiFi v Jičíně
Zastupitel Starý si dovolil poslat zastupitelům města mailem stížnost uživa

telů WiFi, že tato bezplatná služba v centru města již není delší dobu k dispozi
ci. Vzápětí byl poučen místostarostou Hamáčkem, že než posílat tuto stížnost 
všem zastupitelům, bylo by efektivnější obrátit se na městské informatiky. Asi si 
neuvědomil, že opoziční zastupitelé informatikům nevelí. Ti následně prompt
ně restartovali spící routery a problém byl vyřešen. 

opozici je třeba kultivovat a převychovat
V rámci svého výchovného působení na opozici nás starosta Malý obvinil, 

že kvůli nám nechodí občané na zastupitelstvo, protože záměrně protahujeme 
zprávu ze zasedání Rady města Jičína, kde svým prázdným tlacháním občany 
odrazujeme od návštěvy. Starosta se domnívá, že občany nezajímá, jak město 
hospodaří s veřejnými rozpočty a jak pečuje o blaho lidu. Vyplývá z toho, že kdy
by tam opozice nebyla, měli by na zastupitelstvu narváno? V posledních dvou 
letech se tak stalo pouze jedenkrát a to na úvodním zasedání v listopadu 2014, 
kdy tlupa gastarbeiterů, najatá hnutím ANO, přišla zatleskat novému starostovi 
k sebezvolení. 

odpověď Mgr. Ivany Krabcové, zastupitelky města, 
na Perličku z koalice s názvem „I to se může stát“

„Dle názoru redaktorů tzv. Opozičních novin č. 2 vydaných 12. 11. 2015 jsem 
se coby radní města zapomněla dostavit na předávání maturitního vysvědčení 
maturantům SPŠ. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. O své delegaci na pře-
dávání vysvědčení maturantům jsem nevěděla, nemohla jsem proto zapomenout, 
pominu-li méně podstatný omyl redaktorů, totiž ten, že jsem v té době funkci rad-
ní už nevykonávala.“
Poznámka redakce: Nevěděli jsme, že to nevěděla! Dodnes nevíme, proč jí to 
kolegové z koalice neřekli. Asi to také nevěděli. Omlouváme se tímto Mgr. Ivaně 
Krabcové, i když si myslíme, že by si omluvu zasloužila i od svých koaličních 
partnerů.

Babišbus vjel na Kuks

VÉsT MĚsTo NENí lEHKÉ, AlE JE TŘEBA DIsKUToVAT, NEJEN s oPoZICí

Douška na závěr

ING. PlECHÁč UDĚlAl PRo MĚsTo MNoHÉ, MĚsTo sE K NĚMU oBRACí ZÁDY

Kašleme na občany, ať si každý 
své problémy vyřeší sám

Účastníkům 6. mezinárodního ple
néru a většině návštěvníků Kuksu, kde 
právě probíhal dvoudenní festival Du
šekraj pořádaný agenturou ŽenSen, 
pokazil dojem z krásného letního dne 
nábor voličů ANO, hned 15. 8. odpo
ledne, kdy začala kampaň do krajských 
voleb. Velká dodávka s podobiznami 
oligarchy, kterého známe pod spiso
vým číslem 25085, a jeho plavovlasé 
krajské kandidátky, umístěná poblíž 
spojnice břehů života a smrti, hyzdila 
celé odpoledne prostor pod unikátním 
barokním areálem. Leckomu otrávila 
krásný letní den. 

Naště stí to byla jen ubohá kon
kurence Braunovu souboru plas
tik ctností a nectností. Jako příměr 
k tomuto počinu, kdy návštěvníkům 
Kuksu nabízejí hostesky kafe v ke
límku s koblihou, bych zvolil Pýchu 
a Zoufalství, jejichž alegorické figu
ry musely shora od Hospitalu shlí
žet na  Babišbus, který se stal ono 
pondělí zároveň alegorií populismu 
a nevkusu. 

Soudruzi z ANO nepromarnili ani 
minutu a svou volební kampaň od
startovali zároveň s pomyslným star
tovním výstřelem. Myslím, že nikoho 
z účastníků 6. plenéru a většiny z těch, 

co chodí na Kuks, aby povznesli svou 
duši, si populisté z ANO za kafe ne
koupili.

Stejně nevkusně působil Babišbus 
na Valdštejnově náměstí 14. září, 
kde parkoval pod okny jednacího 
sálu jičínského zastupitelstva, které 

právě zasedalo pod vedením starosty 
JUDr. Malého – kandidáta do senátu 
za ANO. Babišbus setrval až do kon
ce konání zastupitelstva. Vzhledem 
k tropickému večeru však nešly kob
lihy a káva příliš na odbyt.

 Miloš starý

n Volební Babišbus s kávou a koblihami 15. srpna na Kuksu

Čím je opozice silnější, tím je 
to pro vedení města obtížnější. Ta 
naše je silná dost a „skore“ 11: 10 
o tom jasně vypovídá. V našich no
vinách kritizujeme koalici za její 
nezdary a z našeho pohledu spor
ná a špatná rozhodnutí. Víme, 
že mnoha občanům to není milé. 
Bylo by idyličtější, kdyby opozice 
po volbách vyklidila pole a necha
la vítěznou koalici, aby předvedla, 
co umí, eventuelně se sama zne
možnila. Nic jiného neděláme. 

Osvícení radní by měli opozici 
naslouchat. Nastavuje jim zrca
dlo. Doposud jsme se chovali vůči 
koalici slušně. Přicházíme s ná
měty a radní nás dokonce v jakési 

anketě pochválili, že je udržujeme ve 
střehu a někdy naše nápady nejsou 
špatné. V současné době s námi pá
nové a dáma na radnici téměř neko
munikují. 

Naší povinností vůči voličům je 
přicházet s náměty a ptát se na to, co 
se ve městě děje. Zastupitel je od slova 
ZASTUPOVAT. My zastupujeme vo
liče, kteří nedali hlasy Malému, Jiřič
kovi,Hamáčkovi, Havlovi, Stillerové, 
Krabcové, Komárkové, Kodydkovi, 
Smolíkovi, Dvořákovi a Novotnému. 
Zastupujeme ty voliče, kteří dali hla
sy nám, ale i ty, kteří, bohužel, nevolili 
vůbec.

Abychom byli spravedliví, nutno 
podotknout, že za dva roky se koalici 

také něco podařilo. Např. uzavřít 
smlouvu se Sokoly na koupi Ma
sarykova divadla, získat dotaci 
na kabiny venkovních sportů, 
rozšířit Geopark Český ráj, a jistě 
by se našla i další pozitiva.

Vést město je těžké a my to 
víme. Mnozí z nás stáli ve ve
dení města a z naší desítky byli 
v zastupitelstvu všichni. Na
rozdíl od některých současných 
radních my nepodáváme trestní 
oznámení na své kolegy. Nene
cháme si však upřít právo říkat 
nahlas své názory. Proto si nás 
lidé zvolili. A také proto vydává
me tyto noviny.

Redakce oN 2016 

Město Jičín se pustilo do demolice 
kasáren pod Čeřovkou prostřednic
tvím jisté brněnské firmy. Přitom do
šlo k narušení soukromého objektu 
garáží na sousední parcele domu Ing. 
Bedřicha Plecháče, který trhliny zjistil 
až na jaře příštího roku. V zimě v Jičí
ně nepobývá a stav garáže, která stála 
na svém místě přes 50 let v dobrém 
stavu, ho vylekal. Na městě jej odká
zali na prováděcí firmu. Ta se od ško
dy distancovala s tím, že měl jednat 
okamžitě a nikoli až za půl roku.

Obrátil se na mne s prosbou o po
moc. Sepsali jsme tedy žádost a dali 
na podatelnu. Majitel garáže nechtěl 
po městě peníze, chtěl, aby mu potr
hané zdivo a zničenou, téměř novou 
fasádu opravil ten, kdo škodu způso
bil. Město, zadavatel demolice, dalo 

od problému ruce pryč, přestože má 
pojistku na podobné případy a také 
možnosti jak škodu opravit.

Pro Ing. Plecháče i pro mne to 
bylo rozčarování. Tento pán pro 
naše město mnoho v minulosti udě
lal. Jeho otec zakládal v Jičíně závod 
Cena Prachovských skal a zasloužil 
se o rozvoj motoristického sportu. 
Bedřich Plecháč mladší v jeho po
pularizaci pokračuje. Pomáhá nám 
s dokumentací a oprášením historie 
slavné éry těchto závodů. Jeho hlav
ní zásluhu však spatřuji v tom, že 
v době, kdy k nám nesměla pronik
nout západní kultura, přinášel nám, 
mladým lidem to, po čem jsme prah
li. Populární hudbu a její nejnovější 
trendy na svých BP diskotékách, je
jichž vzpomínkovou verzi pro starší 

pořádá v Jičíně každý rok. Pochopi
telně, že si to tehdy párkrát „řádně 
slízl “ a nebyl právě oblíbencem sou
druhů z Stb.

V neposlední řadě bych připomněl 
i sedadla v divadélku Srdíčko, která 
kdysi jako ekonomický šéf Národní
ho divadla bez řečí přenechal a zdar
ma převezl z Prahy, z tehdejšího Ty
lova divadla, které se rekonstruovalo. 
Na nich naši malí diváci sedí dodnes. 
Také vybavil kulisami z Národního 
tehdejší JKP. 

Po přijetí u starosty Malého, kte
rý mu vysvětlil, že má smůlu, jenom 
mávl rukou. Znovu opakuji, o peníze 
mu nešlo! Alibismus a nevstřícnost, 
s nimiž se setkal v Jičíně, jej ale přece 
jen zaskočily. 

Miloš starý


