
Jičínský demokratický klub jde opět do voleb

Přinášíme 7 vizí pro Jičín
Po čtyřech letech strá-

vených v opozičních la-
vicích, kdy s námi (a ne-
jenom s námi) koaliční 
uskupení odmítlo spolu-
pracovat a „užívalo si“ 
převahy jednoho hlasu, 
vstupujeme podruhé do 
volebního klání. V mi-
nulém období se nám 
sice podařilo splnit řadu 
bodů z našeho volebního 
programu, ale přesto ne-
můžeme a nechceme být 
spokojeni. Máme ambice 
býti další čtyři roky v za-
stupitelstvu pro Jičín pro-
spěšní. 

Do letošních voleb jsme opět přizvali mladou generaci, úspěš-
né a aktivní mladé Jičíňáky, kteří, jak věříme, mohou přinést jiný 
a inovativní pohled na fungování a směřování našeho města. 
K tomu, abychom mohli alespoň některé naše vize uvést v život, 
ovšem potřebujeme podporu vás, jičínských občanů.

Naše názory se nemění. Stále upřednostňujeme širokou koa-
lici. Přejeme si v zásadních tématech, která mají směrovat měs-
to kupředu ve svém vývoji, méně politizování a více spolupráce 
jednotlivých subjektů v novém zastupitelstvu. Chceme, aby se 
město opět přiblížilo svým obyvatelům. Po období velkých inves-
tičních akcí chceme snižovat „vnitřní zadlužení města“. Opravo-
vat chodníky a komunikace, zaměřit se na čistotu a krásu města, 
modernizovat a velebit městské budovy, tedy majetek nás všech, 
a posouvat Jičín dále kupředu. Chceme podporovat rozvoj při-
družených obcí k Jičínu, zaměřit se na oživení sídliště na Novém 
Městě, aby z něj nebyla pouze „noclehárna“, ale i pěkné a bez-
problémové místo k žití. 

Chceme spravovat naše město tak, aby se v něm dobře a příjem-
ně žilo všem občanům. Chceme méně regulací, které zasahují do je-
jich života. Zároveň ale ctíme pravidla, která jsme si demokraticky 
zvolili. Chceme čisté, bezpečné, moderní i aktivní město, na které 
budeme všichni právem hrdí. Město, kam se mladí lidé po studiích 
budou vracet, kde mladé rodiny zapustí své kořeny a vychovají zde 
další generace. Město, kde senioři prožijí důstojné a pokud možno 
aktivní stáří. Město, kde budou prosperovat jak malí živnostníci, 
tak velcí zaměstnavatelé. 

Chceme, aby se Jičín stal pro všechny ideálním domovem! 
Mgr. Petr Šindelář
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JIČÍNSKÝ 
DEMOKRATICKÝ 

KLUB
Tvář našeho města tvoříme nyní my. Tvořme ji společně 
s odkazem na historii a s ohledem na příští generace

Jičínský demokratický klub  
má v letošních volbách číslo 7
Ať už to bude šťastná sedmička, či nikoliv (a my věříme, že 
bude), jdeme do voleb se sedmi hlavními body programu. 
Je to sedm témat, která bychom rádi jako zastupitelé uvedli 
do praxe a rozvíjeli ve prospěch města a jeho obyvatel. Jejich 
plné znění a naši kandidátku naleznete na stranách 3–5. 

Chcete se nás na něco zeptat?  
Říct nám svou vizi? 

Zveme vás na

společné setkání 
v sobotu 29. září 
od 9 hodin na Žižkově náměstí. 

Za tento kupón obdržíte v Ice Cafè Adria zdarma výbornou 
zmrzlinu! Přijďte s námi strávit příjemné dopoledne!
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Přijďte ke komunálním volbám 5.– 6. října 2018!       Volte č. 7      Pomozte nám naplnit 7  vizí pro Jičín!
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Chceme pro občany více svobody 
a zbavit je byrokratické šikany

Město pro všechny: 
Jičín s lidskou tváří

Demokracie je kategorie, o níž vedeme časté diskuse. Zahrnuje v sobě nor-
my, kodexy, právo, povinnosti, odpovědnost, zákonnost a slušnost. Má-li to být 
skutečná demokracie, vláda lidu, měli by si být všichni občané rovni. Měla by 
platit bez rozdílu pro mladé i staré, silné i slabé, schopné i pro ty, kteří potřebují 
pomoc společnosti.

Jičínský demokratický klub chce více svobody 
a méně regulací

Chceme město vlídné pro všechny občany, aby se sem vraceli mladí lidé a za-
kládali tu rodiny, nacházeli pracovní příležitosti a aby jejich děti žily v bezpeč-
ném, čistém a zdravém prostředí. Město by se mělo proto snažit ulevovat svým 
občanům jak jen to je možné. Před několika lety třeba přistoupilo na odpuštění 
místního poplatku (daně) za komunální odpad po děti do 18 let. Dlouhodobě 
pracovalo na průmyslové zóně, díky níž má Jičín jednu z nejmenších nezaměst-
naností v kraji. Snaží se vytvářet podmínky pro vznik rozvojových lokalit pro 
bydlení, odpočinkových zón atd. 

Myslíme i na generaci dříve narozených
Jsou to lidé, kteří Jičín velmi dobře znají, mnohé pamatují, mohou nám po-

radit a často i významně pomoci. Úroveň společnosti se často měří právě péčí 
o lidi, kteří již nejsou schopni se o sebe plnohodnotně postarat. Naše město by 
mělo jít v tomto směru příkladem. V minulosti se na úrovni republiky mnohdy 
zapomínalo při valorizaci důchodů na tzv. starodůchodce, kdy se penze zvyšo-
valy procentuálně, takže senioři s nižším základem důchodu dostávali přidá-
no méně, než ti s vyšším základem. Ani vyplácený nárazový příspěvek na tom 
mnoho nezměnil. Pak se tito lidé dostávají ne vlastní vinou mnohdy do tíživých 
finančních situací či dokonce existenčních problémů. Něco takového, jako dů-
chody, bohužel z úrovně komunální politiky jen těžko ovlivníme... Něco ale udě-
lat můžeme – můžeme těmto spoluobčanům pomoci a zmírnit jejich daňovou 
zátěž na lokální úrovni. Navrhujeme tedy odpustit jim místní poplatky za odpad 
a domácího mazlíčka. Dále jim můžeme zpříjemnit žití ve městě dalšími úleva-
mi, třeba zvýhodněním vstupného na kulturní a sportovní aktivity. 

My, občané, platíme státu celý život daně, jejichž část je poté městu zaslána 
k přerozdělení na jeho provoz. Rozpočet města by pak podle nás měl být vy-
tvářen tak, aby byl pokud možno prioritně zabezpečen servis ve městě, jako je 
čistota, pořádek, bezpečnost a život bez bariér, kde se člověk může cítit lépe, 
příjemně a svobodně. Poté má zbýt na investice, modernizace a nové projek-
ty. Nechceme, aby jej politici přerozdělovali jen dle svých priorit a stavěli zde 
vzdušné zámky. Myslet se musí především na základní potřeby města nutné pro 
zpříjemnění zdejšího života. 

Mgr. Miloš Starý, Ing. Magdaléna Doležalová

Veřejný prostor: co nám 
schází ke světovosti?

V odborných kruzích se stále častěji řeší problematika veřejného prostoru. 
Ten patří nám všem a tvoří naše okolí, je prostorem, který nás obklopuje, v němž 
se pohybujeme, a působí na každého z nás. Určuje úroveň, kvalitu a způsob 
života, tříbí naše smysly a mnohdy, aniž bychom si to uvědomovali, ovlivňuje 
naše myšlení a v lepším případě nás kultivuje. Zvnějšku příchozím dává také 
svědectví o těch, jež zde žijí a tento prostor spoluutvářejí. Problematika veřejné-
ho prostoru je široká a názory na jeho kultivaci se skoro vždy rozcházejí. Osví-
cení radní (a teď nemám na mysli ty naše) věnují této problematice velkou péči. 
Úplně nejlépe udělají, pokud ji svěří do péče odborníkům.

Ruku v ruce by měli veřejný prostor utvářet umělci, architekti, historikové 
ale i technici a lidé, kteří vnímají citlivě genia loci. V neposlední řadě jsou to 
místní politici, kteří by měli citlivě koordinovat, sjednocovat a napomáhat reali-
zaci myšlenek, což bývá mnohdy nejobtížnější.

V Jičíně se honosíme jedinečností polohy města na průniku čtyř krajin s růz-
ným charakterem, manýristickou architekturou, komponovanou barokní kraji-
nou a geologickou a přírodní rozmanitostí okolí, zdravým životním prostředím 
a řadou významných osobností, které tvořily historii a vryly městu svou pečeť. 
Našli bychom i řadu dalších pozitiv.

Kvalita veřejného prostoru není jen otázkou peněz
Jsem ale přesvědčen a nejsem sám, že tyto kvality stále ještě nedokážeme 

promítnout a zakomponovat do veřejného prostoru Jičína. Myslím, že koordi-
nace mezi jeho spolutvůrci dnes neexistuje. Politici si důležitost tohoto fenomé-
nu ne vždy uvědomují. Památkáři, územní plánování, architekt města, ochránci 
přírody a výbor pro rozvoj si hrají každý na vlastním hřišti, svázáni částečně 
vlastními předpisy. Pár nadšenců přichází občas s inspirativními, leč do ztrace-
na mizejícími náměty a idejemi.

Všímaví návštěvníci kritizují agresivní reklamní prvky na místech, kde by 
tyto neměly rušit, šedé betonové plochy na pěší zóně, která dnes už zdaleka není 
zónou pro pěší, ale frekventovanou kandelábrovou alejí. Místem, kde je mamin-
ka s kočárkem vystavena nejenom silničnímu provozu ale i zběsilým cyklistům, 
kteří již způsobili chodcům dokonce i zranění. Město bez květin a zeleně, s plný-
mi kontejnery v centru, všudypřítomnými parkujícími auty, nejednotným mobi-
liářem a kýčovitými výlohami. O rozbitých ulicích a chodnících po celém městě 
a zanedbaném lesoparku Čeřovka nemluvě.

Máme přitom vzory v některých městech, která se mohou pochlubit příklad-
ným přístupem k veřejnému prostoru. Mám na mysli třeba město Litomyšl. 
A ještě jedna poznámka. Kvalita veřejného prostoru není zdaleka jen otázkou 
peněz. Především je o odbornosti, pokoře a úctě ke svému městu. 

Do světovosti máme v Jičíně pořád ještě hodně daleko! 
Jičínský demokratický klub se nechce jen snažit o zlepšení, pokud nás zvolí-

te, uděláme to!
Mgr. Miloš Starý

Kam by mělo město směřovat 
aneb jaké jsou naše priority?

Stav svobody v naší zemi je ža-
lostný! Tzv. politická korektnost je 
náhražkou cenzury a totalistického 
jediného správného názoru. Lepší je 
korektní lež než někomu nepříjemná 
nekorektní pravda. To je stav, se kte-
rým bychom se neměli smiřovat. Ob-
čanské svobody jsou pod útokem so-
ciálních inženýrů a regulátorů všeho 
a všech. Právní řád se topí v zákazech, 
omezeních, nařízeních, vyhláškách, 
jejich novelách a regulacích. Byro-
kracie má hodně práce a může bujet 
a bobtnat, ale na úkor nás všech.

Chceme minimalizovat byrokra-
tickou buzeraci. Je třeba užívat zá-
konů tak, abychom občanům nevy-
tvářeli překážky a naopak jim dopřát 
co nejvíce svobody. Konejme a roz-
hodujme v mezích zákona a mini-
malizujme byrokratickou mašinerii. 
Nevytvářejme svobodě další bariéry! 
Svoboda je totiž základní podmínkou 

pro zdravý rozvoj našeho města i ži-
vota nás všech!

Méně vyhlášek a nařízení
V našem městě jsme byli za pos-

lední léta svědky tvorby nařízení, 
jež jsme průběžně kritizovali. Ať se 
to týká omezování provozní doby, 
protikuřáckého zákona a dalších 
nesmyslů vycházejících z lůna pře-
bujelé byrokracie naší země. Samot-
né zákony jsou tak nepřehledné, že 
sami právníci jsou mnohdy nad je-
jich výkladem bezradní. Jakoby bylo 
málo omezení, nařízení, povolení, 
inkluzí apod. Město má spravovat 
především samo sebe, zlepšovat 
prostředí a infrastrukturu pro život 
svých občanů a návštěvníků, dbát 
o čistotu, bezpečnost a chod služeb, 
být nápomocno podnikatelským 
aktivitám, dbát o životní prostředí. 
V tomto vidíme hlavní roli radnice. 

Na našich webových stránkách 
www.jdkjc.cz, Facebooku a v těchto 
novinách vás postupně seznamuje-
me s naším volebním programem 
a lidmi, kteří jej chtějí a budou napl-
ňovat. V minulém volebním období 
o nás bylo slyšet a doufáme, že nyní 
bude ještě více.  Naši členové aktiv-
ně pracují v komisích a výborech ve 
městě, jsou činní ve sportovních, 
kulturních, vzdělávacích a dalších 
institucích a programech. Z našich 
řad vyšlo hnutí mladých lidí s ná-
zvem JIČÍN ŽIJE, které velmi vyda-
řenými festivaly a kulturními akcemi 
dokázalo rozhýbat a ozvláštnit naše 
ve svých kolejích zaběhnuté a podři-
mující město. 

Zveme vás tedy ke sledování 
našeho klubu, podpoře našich vizí 
a myšlenek a ke komunálním volbám 
2018.

 Mgr. Miloš Starý

Vnitřní dluh
Za poslední roky se ve městě po-

dařilo zrealizovat několik velkých 
a zásadních projektů. To je samo-
zřejmě dobře, avšak mělo to znač-
ný dopad na městský rozpočet. 
V souvislosti s tím se tak postupně 
navyšoval vnitřní dluh města - vůči 
městské infrastruktuře. Absence 
výrazných investic do městských 
částí, havarijní nebo malé investi-
ce do městských budov, do oprav 
chodníků a komunikací, málo 
péče o městskou zeleň a podceně-
ní údržby a čistoty ve městě, téměř 
žádné inovace mobiliáře, atd. Prá-
vě sem by mělo město nyní zaměřit 
svojí pozornost. 

Dopravní 
infrastruktura

Dalším závažným problémem 
je doprava a parkování. V příštím 
roce by snad již měla být zaháje-
na výstavba severovýchodního 

obchvatu města, což značně uleví 
výpadovce směrem na Lomnici nad 
Popelkou. Kromě toho je ale třeba 
zahájit i dlouhodobě připravovanou 
rekonstrukci ulic Ruská a Poděbra-
dova a stejně tak ulice Koněvovy. 
Ačkoliv se jedná o investice Králové-
hradeckého kraje, město bude spo-
lufinancovat přilehlou infrastruk-
turu, jako jsou chodníky, přechody 
a také veřejné osvětlení. Budou to 
investice v řádech několika desítek 
milionů korun. Velkým plusem v ře-
šení dopravy by byla dále realizace 
propojení Nového Města s ulicí Po-
povickou, čímž by se výrazně ulevilo 
středu města. 

Parkování v centru
Navíc městu chybí optimální ře-

šení parkování. Je nutno vytvořit 
záchytná parkoviště nedaleko cent-
ra, která by ulevila především míst-
ním obyvatelům, protože by sem 
soustředila přijíždějící turisty. Pro 
rezidenty či lidi dojíždějící sem za 
prací, bude potřeba v nejbližší době 

vybudovat ve vytipovaných loka-
litách parkovací domy. I toto by 
mělo být prioritou města v nad-
cházejícím období.

Sídliště Nové Město
Realizace projektu Odpočin-

kové zóny Cidlina jistě význam-
ně přispěje ke zkvalitnění života 
obyvatel Nového Města. Rozhod-
ně by do něj město mělo investo-
vat, i když se bude jednat o částky 
v řádech desítek milionů. Ne-
dílnou součástí však musí být 
již zmíněná realizace propojení 
Nového Města s ulicí Popovickou 
a také řešení parkování. Samot-
né terénní úpravy prostoru mezi 
Cidlinou a sídlištěm, budování 
stezek a sportovišť nebo sázení 
zeleně bude vítanou „nadstav-
bou“ a může být realizováno po 
etapách. Tím spíš, pokud se měs-
tu nepodaří získat nějaký dotační 
titul a bude tento projekt realizo-
vat vlastními silami. 

členové JDK

Více peněz z rozpočtu pro osady.  
Ať si o projektech rozhodují sami.

Město Jičín není pouze samotný 
Jičín, ale nedílně k němu patří i při-
pojené osady Robousy, Soudná, Sed-
ličky, Popovice a jejich části. Vlastní 
město má svých projektů mnoho 
a leckdy je v rozpočtu problém nalézt 
prostředky na uspokojení požadavků 
osadních výborů, o čemž by jejich 
předsedové mohli dlouho vyprávět. 
Posledním dokladem tohoto stavu 
je snaha Robouských o opravu po-
mníku padlých v první světové válce, 
a to ke stému výročí vzniku republiky. 
Vedení města dlouho slibovalo pro-
středky z městské kasy, až se nakonec 
v rozpočtu nenašly. A přitom se ne-
jedná o žádnou velkou sumu, která by 
rozpočet zruinovala. 

Osadní výbory mají na činnost 
v obci v každoročním rozpočtu část-
ku 50 000 Kč a za to samozřejmě 
mnoho nepořídí. Přitom obyvatelé 
těchto městských částí platí stejně 

daně jako ostatní obyvatelé Jičína. 
Podle mého soudu by bylo správné, 
aby v novém rozpočtu města byla 
tato částka významně povýšena, aby 
osady na malé investiční akce, jako 
drobné opravy chodníků, sportovišť, 
hřišť pro děti a podobně, měly finan-
ce rozpočtem garantovány. A ať se 

sami rozhodnou, do čeho chtějí daný 
rok investovat. 

Nejenom toto je jedním z bodů 
volebního programu JDK a jeho zá-
stupci v novém zastupitelstvu budou 
navýšení rozpočtu osadních výborů 
prosazovat.

Mgr. Petr Šindelář



Zveme vás na koncert francouzských šansonů

Radka Rubešová a skupina Cou Cou 
Sobota 22. září 2018 od 10 hodin, Žižkovo náměstí 

web: triocoucou.cz
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Více svobody, méně regulací 
aneb 7  vizí pro Jičín

Mezi členy JDK  
je z čeho vybírat

Jičínský demokratický klub je tak 
trochu dítětem našeho Hradeckého de-
mokratického klubu, který tu vedeme už 
od roku 1998 v návaznosti na Občanské 
fórum. Osobně se domnívám, že komu-
nální politika je o slušnosti a dorozumě-
ní a už tolik nezáleží na tom, kde je kdo 
napsán. Podívejme se na programy, vždyť 
nakonec všichni chtějí pro své město jen 

to nejlepší, ale také všichni tak nějak po svém. Myslím, že na kan-
didátce JDK je z čeho vybírat tak, aby ve spolupráci s ostatními 
byl Jičín pořád tím bezva Jičínem.

MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové

Patrioti, ne politici
Když mne Miloš Starý požádal o pár 

slov do volebních novin Jičínského de-
mokratického klubu, rád jsem svolil. 
I když vlastně moc nechápu, proč v dneš-
ní, duchovně poněkud apokalyptické 
době, muž jeho formátu a zásluh o tento 
stát v kulturní oblasti chce ještě rozměl-
nit svůj čas v politice. Na tuto otázku mi 
v ateliéru Michala Ščigola Miloš Starý 
odpověděl: „Mám rád Jičín a nikoli po-

litiku s jejími zákulisními intrikami a často korupčním zákulisím. 
A vyčítal bych si, kdyby mi jednou moji vnuci vyčetli, že jsem město 
nechal napospas a o nic se nepokusil. To nesmím připustit. Stejný 
důvod mají i moji přátelé, s nimiž jsem zakládal Demokratický klub 
a s nimiž kandiduji. Nikdo z nich dosud nebyl členem žádné politic-
ké strany a ani nikdo z nich nebaží po placených židlích na radnici. 
Svou prací pro město a svými skutky to plně dokazují.“

Za současné situace našeho státu, která ani mně, ani nikomu 
z vás nesmí být lhostejná, ho plně chápu. Jednou z jeho výrazných 
vlastností je pokora, což je výsada lidí vzdělaných a moudrých, 
což je podmínka nutná, nikoliv však postačující. Pokora je dnes 
zejména v politice vlastnost nadmíru vzácná. Právě s touto nehra-
nou pokorou mi Miloš navíc vysvětlil, že v JDK jsou daleko větší 
osobnosti, než je on sám. Jde jim prioritně o město a jeho rozvoj. 
O občany, co tu žijí a také o posun Jičína někam výš, směrem, kte-
rý mu kdysi určil jeho budovatel a vizionář Albrecht z Valdštejna. 
A i když se město patrně v dohledné době nestane původně zamýš-
lenou metropolí na křižovatce strategických cest, chtěli by je vy-
manit z provinční průměrnosti, neb i malé město se může v jistých 

Ať si mladí vytvoří 
město, kde chtějí žít

Když mi před lety můj kamarád Miloš 
Starý nastínil svou vizi Jičínského demo-
kratického klubu, řekl jsem si, že bych 
byl rád u toho.

Myšlenka spojit dohromady lidi bez 
třídního kádrování, bez ohledu na nějaké 
skupinové zájmy nebo národnostní a jiná 
odlišení mi byla bytostně blízká.

Pojmout Jičín jako komunitu, kde 
každý je zodpovědný nejenom za sebe 
a svou rodinu, což je samozřejmé, ale i za 

ty ostatní. Nejenom za svůj dvorek, ale za celý veřejný prostor, je-
hož je ten dvorek součástí.

Zapojit v co největší míře ke spolurozhodování a spoluzodpo-
vědnosti mladé lidi, svěřit jim úkol vytvoření koncepce budouc-
nosti Jičína, kde by mohly být realizovány jejich sny.

Opřít se přitom o lidi praktické z různých oborů, kteří ve svém 
životě již něco dokázali a nezpronevěřili se. Lidi, kteří si zvykli vy-
tvářet nové hodnoty a kteří umí dávat. Dávat k dispozici sebe, své 
schopnosti a zkušenosti. Demokratický klub mnohokrát předve-
dl, že se takto chovat a pracovat dokáže.

Tohle je politika, kterou podporuji, politika bez stranických 
sekretariátů, kde nikdo nenosí po kapsách průkazy politických 
stran. Taková politika mi je sympatická.

Michail Ščigol,  
malíř, architekt a spoluzakladatel JDK

PODPORUJÍ NÁS

JDK bude kandidovat v komunálních volbách ve dnech  
5. a 6. října 2018 do jičínského zastupitelstva! 

Chceme spravovat naše město tak, aby se v něm dobře 
a příjemně žilo všem občanům. Chceme méně regulací, kte-
ré zasahují do života občanů. Zároveň ale ctíme pravidla, 
která jsme si demokraticky zvolili. Chceme čisté, bezpečné, 
moderní i aktivní město, na které budeme všichni právem 
hrdí. Město, kam se mladé rodiny budou vracet, zapustí zde 
své kořeny a vychovají další generace. Město, kde senioři 
prožijí důstojné a pokud možno aktivní stáří. Město, kde 
budou prosperovat jak malí živnostníci, tak velcí zaměst-
navatelé. 

Jičín by se měl pro ně všechny stát ideálním domovem!  

Jičínský demokratický klub má pro letošní volby č. 7. 
Ať už je to šťastná sedmička či nikoliv (a my věříme, že bude) 
přicházíme do voleb se sedmi hlavními body programu. Je to 
sedm témat, která chceme, aby Jičínem rezonovala. Sedm 
nosných myšlenek, které bychom rádi jako zastupitelé uvedli 
v praxi a dále rozvíjeli ve prospěch města a jeho obyvatel. 

Pomůžete nám těchto sedm vizí naplnit?

1. Jičín a podpora občanů 
n Omezení místních poplatků – zrušení poplatku za komu-

nální odpad pro seniory nad 65 let, nezvyšování daně z ne-
movitosti, zrušení poplatku za psa,

n zvyšování pocitu bezpečí v centru i v okrajových částech – 
zefektivnění práce městské policie, bezpečné přechody 
pro chodce, moderní kamerový systém,

n zvýšení počtu míst v domovech pro seniory a rozšíření čin-
nosti pečovatelské služby,

n podpora mladých rodin s dětmi v oblasti bydlení – starto-
vací byty, rozvoj lokalit pro výstavbu rodinných domů,

n další spolupráce s neziskovými organizacemi pro tělesně 
a mentálně postižené,

n zvýšení finanční podpory osadním výborům,

n důraz na ekologii – efektivnější třídění a posílení vyvážení od-
padu, ochrana ovzduší.

2. Jičín a jeho výjimečnost
n Geopark UNESCO, Český ráj, historické a pohádkové měs-

to – využití unikátu a potenciálu města jako turistického cíle, 
cestovní ruch a marketing na profesionální úrovni,

n Jičín jako vhodné místo pro rozvoj podnikání – průmyslová 
zóna, společné projekty s místními podnikateli, zlepšení pod-
mínek pro podnikání v centru města.

3. Moderní město pro všechny 
n Služby a agendy pro občany online, mobilní aplikace,
n Smart city – nové technologie zjednodušující život, šetřící 

energie či zlepšující provoz (efektivnější provoz veřejných bu-
dov, dobíjecí stanice, „chytré“ pouliční osvětlení ad.),

n rozšíření bezplatné WiFi v centru města a v městských organi-
zacích,

n efektivní správa města, profesionální úřad – vstřícný, zjedno-
dušující, nápomocný.

4. Jičín a jeho tvář 
n Kultivace veřejného prostoru – městská zeleň, květinová vý-

zdoba, mobiliář, informační systém, vznik nových odpočinko-
vých míst,

n intenzivní údržba veřejných prostranství – čisté město,
n důraz na zachování unikátní urbanistiky města – ne vše je tře-

ba zastavět.

5. Jičín jako centrum kultury 
n Postupná obnova památek nejen v centru města,
n propagace a podpora tradičních i nových kulturních akcí, fes-

tivalů atd.,
n přiblížení kultury lidem – umění v ulicích, knihobudky, oživo-

vání tradic, kultura na neobvyklých místech (např. Čeřovka, 
jezuitská kolej ad.).

6. Jičín jako město škol a sportu
n Podpora aktivit základních a mateřských škol, populari-

zace řemesel a technických oborů na základních školách 
a spolupráce města se středními školami,

n rozvoj univerzitního vzdělávání v Jičíně,
n podpora jičínských sportovních klubů pracujících s dět-

mi a mládeží, především pak lepší podmínky pro jejich 
trenéry.

7. Bezpečný a snadný pohyb  
 ve městě a okolí 
n Jiný parkovací systém – lepší možnost zaparkování pro re-

zidenty, centrální parkování pro návštěvníky,
n snížení hluku a emisí způsobených nákladní dopravou 

a tranzitem v centru – rekonstrukce hlavních výpadovek 
z centra – Ruská/Poděbradova, Kollárova/M. Koněva, 
propojka Popovická-sídliště Nové Město,

n vznik parkovacích domů v centru a na Novém Městě,
n podpora cyklodopravy – nové cyklostezky i cyklotrasy, 

lepší značení, volnočasové okruhy, parkovací místa pro 
kola,

n bohatší propojení městské hromadné dopravy s veřejnou 
hromadnou dopravou.

aspektech nezaměnitelně dotýkat hvězd. Jičín k tomu má několik 
parametrů, jež, dobře uchopeny a rozvíjeny, mohou zazářit a stát 
se onou TERRA FELIX – Šťastnou zemí pro ty, kdo zde žijí a sem 
přicházejí.

Takže chci osobně poradit občanům Jičína, ovšem pokud to 
s městem myslí dobře – zvolte si do čela Jičínský demokratic-
ký klub. Budete volit nezištné, obětavé, pracovité, zodpovědné 
a chytré lidi, a navíc bez jakýchkoliv zištně pokryteckých zámě-
rů. Já osobně nemám politiky moc v lásce, ale oni nejsou politiky. 
Jsou schopnými nadšenci a patrioty milujícími své město!

Dr. Jiří Kostelecký, fyzik,  spisovatel, básník a publicista, 
president nadace Rainer Maria Rilke



Jak volit, aby dostali hlas ti, co mají vaši důvěru?
Chcete-li volit Jičínský demokratický klub, máte dvě možnosti:

1. Označte křížkem čtvereček v záhlaví sloupce s názvem kandidátky Jičínský demokratický klub, který má číslo 7. 
Dáte tak hlas všem jeho kandidátům podle pořadí na kandidátce.
2. Chcete-li vybírat kandidáty napříč politickým spektrem, označte je křížkem a poté udělejte křížek u kandidátky 
č. 7 Jičínský demokratický klub. 
Jičínský demokratický klub preferuje volbu celé volební kandidátky č. 7 (varianta 1). 

Co si vzít s sebou k volbám?  Nezbytný je pro volby doklad totožnosti (občanský průkaz či pas). Hlasovací lístky 
nezbytné nejsou, ve volebních místnostech jsou připraveny náhradní sady lístků. Místnosti se otevřou v pátek ve 
14:00 a zůstanou otevřeny do 22:00. V sobotu bude možné volit od 8:00 do 14:00. Děkujeme za Váš hlas!

(4) JIČÍNSKÝ DEMOKRATICKÝ KLUB volby 2018

Jičínský demokratický klub a volby 
do městského zastupitelstva 2018
Jdeme opět do voleb!

Čtyři roky uběhly jako voda a první 
týden v říjnu nás čekají další volby do 
jičínského zastupitelstva. Obyvatelé 
našeho města opět pomyslně rozdají 
karty, podpoří své favority a rozhod-
nou o tom, kdo se o město postará 
další čtyři roky. Náš demokratický 
klub do voleb minulých vstupoval 
jako nováček. Výsledek nás mile 
překvapil. Získali jsme tři mandáty 
z jedenadvaceti. Od začátku jsme se 
snažili vytvořit širší koalici, která by 
Jičínu zajisté díky pluralitě názorů 
i nápadů prospěla. Bohužel se nám 
nepodařilo ostatní k širší spolupráci 
přesvědčit, a tak jsme byli v zastupi-
telstvu vidět a slyšet alespoň z opozič-
ních lavic. 

Naše role 
v zastupitelstvu  
2014–2018

Troufneme si říct, že naši zastu-
pitelé při jednáních i mimo ně roz-
hodně nespali a s našimi náměty 
a řešeními jsme patřili k těm nejak-
tivnějším. Bohužel jsme v koalici 
většinou podporu nenašli. Na dru-
hou stranu jsme ale ochotně podpo-
rovali návrhy, které jsme považovali 
za smysluplné. Naše výhrady mířily 
například na ekonomický „romanti-
smus“ radnice, která rozjela a zapla-
tila velkorysé studie na budoucí pro-
jekty v souhrnu za stamiliony korun, 
a to z veřejných prostředků. Argu-
menty vedení radnice se zdají jasné 
– možné získání dotací a nezbytnost 
realizace svých vizí. Nabádali jsme 
ke zdrženlivosti s tím, že město z ve-
řejných peněz má především spravo-
vat a udržovat stávající majetek (uli-
ce, chodníky), dále čistotu ve městě 
a pečovat o veřejný prostor. A také, 
že by se město nemělo stavět do role 
developera, ale chovat se jako dobrý 
hospodář, který má na zřeteli přede-
vším servis pro své občany. Nevrhat 
se bezhlavě na každou dotaci, ale 
postupovat podle předem daných 
a většinou zastupitelů podporova-
ných priorit a strategií. V době, kdy 
se ekonomice nadmíru daří, má naše 
město deficitní rozpočet a nadto čty-
ři rozpočtová opatření nad 4 miliony 
korun během prvních měsíců roku, 
což nemluví ve prospěch řádného 
hospodáře. 

Nechceme zde však kritizovat 
současné vedení města. Za ty čtyři 
roky se ledasco podařilo uskutečnit. 
Zatepleno bylo několik městských 
budov, a to většinou za přispění do-
tací, postaveny byly šatny venkov-
ních sportů na městském stadionu, 
pracovalo se v Lodžii a do konce 
se dotáhla i rekonstrukce Biogra-
fu Český ráj. Všechny tyto projekty 
jsme rádi podpořili. Vznikla ale také 

celá řada studií a projektových doku-
mentací za miliony, které jsou podle 
našeho názoru nesmyslné, zbytečné 
a s největší pravděpodobností i nere-
alizovatelné. 

Ačkoliv jsme měli jen omezenou 
možnost zasahovat jako opozice do 
rozhodování, přece jen se nám něco 
i podařilo prosadit. Rozhodně jsme 
nešli do voleb jenom proto, aby-
chom kritizovali a už vůbec ne proto, 
abychom posbírali placené funkce. 
Jičínští demokraté se okamžitě po 
volbách zapojili do různých výborů 
a komisí, které jsou poradními or-
gány města. Zde se aktivně snažili 
posouvat Jičín díky svým znalostem 
a zkušenostem v daném oboru ku-
předu. Nadále jsme se zabývali i svý-
mi vlastními aktivitami ve sportu, 
kultuře, školství a v dalších odvět-
vích života ve městě.

Naše budoucí role 
v zastupitelstvu  
2018–2022?

Již v minulém volebním programu 
jsme razili heslo Město pro mladé. 
V tom chceme pokračovat i nadále. 
Podpořili jsme a budeme i nadále pro-
sazovat celou řadu témat týkajících se 
volného času, sportu a kultury, ale 
také cestovního ruchu. 

Kdo jsme? 
Někteří členové JDK tvoří základ 

atletického oddílu, který nedávno 
oslavil 100 let své existence jako je-
den z nejstarších v republice. Naším 
hlavním úkolem je péče o nejmladší 
sportovce. V jeho přípravce sportu-
je v několika sekcích 250 dětí od tří 
do patnácti let. Krom pravidelných 
tréninků organizuje oddíl závody 
školek, žactva a dorostu, ale i ligová 
utkání mužů a žen. Předseda oddí-
lu, Mgr. Petr Šindelář, je i členem 
školské komise a respektovaným 
předsedou sportovní komise města 
Jičína, kde podporuje i další sportov-
ce. Sám patří k nejaktivnějším zastu-
pitelům. I proto vede naši kandidát-
ku do voleb.

JDK v minulých volbách vsadil 
na mladé lidi, a přestože se jim na-
poprvé nepodařilo získat mandát 
v zastupitelstvu, odvádějí velký kus 
práce a právě oni jsou budoucností 
našeho města. Velkým a příjemným 
překvapením jsou akce, které do 
města přivedl mladý ekonom Ing. 
Petr Knápek. Přestože mu práce na 
manažerských postech nyní zabírá 
spoustu času, vždy dokázal splnit, 
co si předsevzal, a spolu s Václavem 
Bělíkem a Davidem Knížkem zalo-
žili v Jičíně novou tradici – FOOD 
FESTIVAL. Tato akce plná chutí, 
vůní a ukázek moderní gastronomie 
se během prvních ročníků stala jed-
nou z nejnavštěvovanějších v Jičíně. 

Každoročně se díky ní do Jičína sjíž-
dí tisíce lidí z celé republiky. Kromě 
chuťových zážitků pořadatelé serví-
rují i kulturu a zábavu. V posledních 
dvou letech rozšířili tito pánové své 
aktivity i na podzimní slavnosti vína 
a koncerty symfonických orchestrů, 
jimiž několikrát naplnili sál Masa-
rykova divadla. Jejich projekt „Jičín 
žije!“ se stal téměř ze dne na den no-
vým fenoménem našeho města. To 
ale není vše. Spolu se svým kolegou, 
Ing. Stanislavem Novákem, tvoří 
Petr Knápek tandem aktivních členů 
finančního výboru města. Oba dva 
jsou opět vítanou posilou naší kandi-
dátky. Díky jejich aktivitě se JDK po-
dařilo v centru Jičína např. prosadit 
bezplatný internet. Ne sice v takovém 
rozsahu a kvalitě, jak bychom si před-
stavovali, ale snad není všem dnům 
konec.

Novou tváří kandidátky JDK, 
která zastupuje mladou generaci, je 
Ing. Magdaléna Doležalová. Tu si 
můžete pamatovat jako dlouholetou 
tiskovou mluvčí našeho města. Díky 
své práci zná velmi dobře jičínskou 
problematiku „zevnitř“, protože nás 
o ní šest let informovala např. v Ji-
čínském zpravodaji, ale i prostřed-
nictvím médií, webu či facebooku. 
Zároveň při své práci spoluvytvářela 
image města, tedy to, jak se repre-
zentuje navenek. Rozvíjela různé 
propagační a marketingové aktivi-
ty. Dosud působí jako členka měst-
ské komise pro cestovní ruch. Také 
ona se chce zaměřit na další rozvoj 
města, a to především pro mladé ro-
diny. Aby se sem mladí po studiích 
vraceli, dobře se jim tu žilo, praco-
valo a měli tu podmínky pro výcho-
vu svých dětí. Dále se chce věnovat 
turistickému ruchu, který do města 
přináší nejenom život, ale pomáhá 
i místní ekonomice. Jičín tak může 
díky tomu více investovat nejen do 
„své tváře“, ale i do svých obyvatel. 

Cestovní ruch totiž přináší městu 
renomé, na které chceme být všichni 
právem hrdí. 

O mandát v zastupitelstvu se bude 
opět ucházet dlouholetý zastupitel 
a bývalý radní, Mgr. Josef Kužel. 
Celý svůj profesní život působil ve 
školství, žáci si ho velmi dobře pa-
matují jako ředitele Základní školy 
17. listopadu. Je členem výboru a tre-
nérem atletického oddílu a farníkem 
Československé církve husitské. Do-
sud působí v městské komisi pro vý-
chovu a vzdělávání.

Významnou tváří naší kandidát-
ky je vysokoškolský pedagog Doc. 
RNDr. Martin Košťák Ph.D. Díky 
jeho aktivitě se nám podařilo pře-
svědčit vedení města, aby Jičín usilo-
val o vstup do Geoparku UNESCO – 
Český ráj. Sem totiž díky svému 
unikátnímu geologickému a histo-
rickému bohatství a rozmanitosti už 
dávno patří. To se v roce 2014 podaři-
lo. Zatím Jičín není z nejaktivnějších 
členů, ale hodláme vyvinout veškeré 
úsilí, aby se přírodní, historický i kul-
turní potenciál Jičínska stal atraktiv-
ním nejenom pro odborné geologické 
semináře a sympozia, ale přitáhl po-
zornost i širší veřejnosti. V cestovním 
ruchu stále více roste zájem o geotu-
ristiku a náš region má v tomto ohle-
du co nabídnout.

Jičín se vždy prezentoval, že je 
kulturním městem. Ani v této kapi-
tole nevychází náš klub naprázdno. 
Tandem Ščigol – Starý pokračuje 
v tradici mezinárodních malířských 
plenérů navštěvovaných malíři z ce-
lého světa. Jejich vernisáže jsou 
vždy významnou událostí. Pořádají 
i celou řadu dalších výstav a umě-
leckých prezentací a vydali několik 
publikací a katalogů. A právě Mgr. 
Miloš  Starý, který je aktivní neje-
nom v jičínském kulturním světě 
a umění, ale i v kontrolním výboru 
města či v již zmíněném atletickém 

oddílu, bude opět jedním z předních 
kandidátů ve volbách za JDK. 

K dalším kandidátům patří fil-
mařská legenda, fotograf, bývalý 
městský radní, jičínský pamětník 
a polyhistor Petr Volf. Jeho výstavy 
jsou pro milovníky fotografie vždy 
velkým zážitkem. Je absolventem 
pražské FAMU a byl dlouholetým 
kameramanem a režisérem krátké-
ho filmu. Z jeho zkušeností a názorů 
dlouhodobě čerpáme. Stejně tak z 
názorů MUDr. Aleny  Kalináčové, 
známé dětské lékařky, působící 
většinu svého profesního života na 
Jičínsku. Začátkem 90. let spolupra-
covala na vzniku sportovního svazu 
Spastic Handicap, který zastřešuje 
sportovní aktivity osob se spastic-
kým postižením. Jako lékařka tohoto 
svazu se zúčastnila kromě evrop-
ských a světových mistrovství i dvou 
paralympiád. Řada dnešních para-
lympioniků začala se svojí sportovní 
kariérou právě v místě jejího působe-
ní,  v dětské léčebně v Železnici.

Řada dalších aktivních Jičínských 
demokratů, kteří pracují v komisích 
a výborech města Jičína, se bude 
opět ucházet o práci pro město. Jsou 
to Mgr. Dominika Nováková – le-
topisecká komise, Iva Majdanová – 
komise pro cestovní ruch, Ing. Jiří 
Bílek – kontrolní výbor, Ing. Luboš 
Splítek – kulturní komise, Miroslav 
Horyna – komise pro životní prostře-
dí. Naši další kandidáti mají zase své 
civilní projekty a mimopracovní akti-
vity, např. působí jako trenérky a tre-
néři mládeže (Mgr. Terezie Kopec-
ká, Ing. Tereza Charousková, Jiří 
Kotlář). Místní část Jičína (Popovice) 
zastupuje Tomáš Nosek, technik 
u vodohospodářů a dlouholetý člen 
rybářského svazu. Nesmíme zapome-
nout ani na podnikatele a živnostníky 
z našich řad. Ti nás sice nezastupují 
v orgánech městských institucí, ne-
boť se plně věnují svým firmám, ale 
dávají místním lidem práci či obyva-
telům servis. Jeden z nich, Zdeněk 
Kalináč, byl letos oceněn na výroč-
ním zasedání Hospodářské komory 
Královéhradeckého kraje titulem 
Podnikatel roku v kategorii fyzických 
osob. A je nám ctí jej opětovně přivítat 
na naší kandidátce. Další úspěšnou 
podnikatelkou je Bc. Lucie Pavlíč-
ková, která se stará o předškolní děti 
ve své soukromé mateřské škole Pas-
telka. Další, kdo posílí naše řady, je 
jičínský patriot, sportovec a stavitel 
Petr Horáček. 

JDK žije a důkazem toho jsou 
i děti, jejichž počet na fotografii na ti-
tulní straně se oproti snímku z minu-
lých voleb ztrojnásobil. Jsou to rato-
lesti a vnoučata jičínských demokratů 
a jejich příznivců.

I pro ně jdeme do voleb. Chceme, 
aby byl Jičín ideálním městem, kde se 
bude všem generacím krásně žít. 

n Chceme více mladých nových tváří do zastupitelstva! Ing. Magdaléna 
Doležalová (vlevo) a Mgr. Dominika Nováková (vpravo) s lídrem Jičínského 
demokratického klubu Mgr. Petrem Šindelářem
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Jičín 
s lidskou 
tváří!

(5)JIČÍNSKÝ DEMOKRATICKÝ KLUBvolby 2018

Přijďte ke komunálním volbám 5.– 6. října 2018!       Volte č. 7      Pomozte nám naplnit 7  vizí pro Jičín!
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Vyrovnaný rozpočet na konci roku 
či rozpočtové provizorium?
Zprávy z finančního výboru města

Aby cestovní ruch městu přinášel 
a jen málo bral… 

Buďme ostatním 
v kultuře příkladem!
Činnost kulturní komise:  
pracujeme pro město společně jako tým. 

Tento poradní orgán města pracuje ve stejném složení již čtvrtým 
rokem pod vedením pana Wildy a vedoucí odboru kultury a cestovní-
ho ruchu městského úřadu paní Faruzelové. Za Jičínský demokratický 
klub se jednání účastní PhDr. Eva Bílková a já.

Za dobu své činnosti komise diskutovala mnoho témat a doporu-
čovala Radě města různá řešení. Za stěžejní považuji otázku majet-
kového vyrovnání se Sokolem ve věci Masarykova divadla. Pro Jičín 
je tato budova z pohledu kulturního života stěžejní a definitivní vy-
řešení této otázky pro další provoz bylo klíčové. Dalšími tématy byly 
např. návrhy na budoucí „kulturní“ směřování města Jičína, nomina-
ce na ocenění osobností činných v této oblasti, dále outdoorové cent-
rum pod Zebínem, výzdoba Porotního sálu, stav jičínského hřbitova, 
akce Food festival, způsob provozování akcí na Valdštejnově náměs-
tí, oprava kostela sv. Ignáce, oprava Biografu Český ráj a mnoho dal-
ších.

Na začátku každého roku zpracovává komise návrh na granty, nebo-
li nově dle zákona programové dotace, a to pro jednotlivé akce a aktivi-
ty, které každoročně nebo nárazově oživují dění ve městě. Členové ko-
mise zpracovali důmyslný systém přidělování těchto peněz z rozpočtu 
města tak, aby byl nanejvýš demokratický a pro všechny spravedlivý. Po 
uzávěrce přihlášek jsou tajným hlasováním online rozděleny finanční 
prostředky jednotlivým subjektům, které o podporu zažádali. Ročně se 
takto rozděluje přes půl milionu korun. 

Celkově vnímám jednání komise velice pozitivně. Nikdy dle mého 
názoru nedocházelo a nedochází k situacím vycházejícím z nějaké stra-
nické či spolkové příslušnosti. A tak to má být, takto si představuji čin-
nost městských orgánů na komunální úrovni. Jednoduše pracovat pro 
město a jako tým!

Kultura je víno života! 
Život mnoha lidí dnes bohužel spočívá pouze v materiálních věcech, 

kde se klíčovými hodnotami staly peníze, postavení, moc či úspěch! 
Kultura jaksi pokulhává. Mnoho kvalitních pořadů je navštěvováno jen 
hrstkou jedinců, přičemž totální brak vyprodává sály. Zde je vidět rozdíl 
mezi kulturou a pouhou zábavou, která dnes lidi více táhne. Ovšem kde 
je hranice mezi zábavou a kýčem? 

Kultura je obecně vnímána jako Popelka a tomu odpovídá i její fi-
nancování. A přitom každá koruna vložená do kultury, a tím i do kul-
turnosti národa, se v budoucnu několikanásobně vrátí, neboť se pro-
mítne do všech oblastí veřejného života. Kultura člověka vychovává 
a její přesah je vidět i např. v zaměstnání, při sportu, volnočasových 
aktivitách atd. Člověk dle mého názoru potřebuje ke štěstí a spokoje-
nosti v životě nejen věci materiální, ale i duševní. Pevně věřím, že Jičín 
v tomto bude příkladem a nabídne i nadále svým občanům spoustu 
kvalitní „duševní potravy“.

Ing. Luboš Splítek

I městská kronika 
může jít s dobou
Události v letopisecké komisi 

V posledních čtyřech letech jsem byla členkou letopisecké komise. Ta si hned 
v začátcích svého působení v roce 2014 vytyčila jasný cíl – zjednodušit obyva-
telům přístup ke kronice města. Do té doby byla totiž kronika přístupná pouze 
v Okresním archivu v Jičíně. Po mnoha diskuzích o možnostech jejího zveřej-
nění na internetu a také po jejích grafických úpravách se záměr zdařil. Dnes 
možné si již některé kroniky (rok 2008–2015) přečíst na webových stránkách 
města www.mujicin.cz. 

Během tohoto čtyřletého období došlo také k výměně kronikáře, který pečli-
vě zapisuje události z dění ve městě. Novým kronikářem se stal v roce 2017 Mgr. 
Jan Simeon Kaiser. Ten ve funkci vystřídal dlouholetou kronikářku PhDr. Evu 
Bílkovou, která psala kroniky v letech  2008–2015. Oběma tímto děkujeme za 
jejich svědomitou a pečlivou práci. 

Letopisecká komise má sedm členů a schází se dle potřeby cca jednou za 
2 měsíce.

Mgr. Dominika Nováková

Hlavním úkolem finančního výbo-
ru je aktivní zapojení se do rozpočto-
vého procesu, tedy projednávání roz-
počtu na jeho začátku, doporučení 
jeho schválení zastupitelstvu, násled-
ně kontrola jeho plnění a projedná-
vání případných rozpočtových opat-
ření. Dále se pak zabývá průběžnou 
kontrolou hospodaření s majetkem 
a finančními prostředky města. Ja-
kožto člen finančního výboru za uply-
nulé čtyři roky hodnotím jeho fungo-
vání celkově velmi pozitivně. Výbor 
dal řadu doporučení zastupitelstvu 
týkajících se hospodaření a na jedná-
ních byly vedeny konstruktivní deba-
ty s odpovědnými pracovníky úřadu 
i vedení města.

Rozpočet rozdělil výbor
Byla ale i témata, na kterých se čle-

nové výboru jednoznačně neshodli. 
Jako nejkontroverznější se ukázala 
otázka návrhu rozpočtu. Několik členů 
finančního výboru, včetně mé osoby, 
upřednostňovalo vytvoření tzv. rozpoč-
tového provizoria, tedy jakéhosi „do-
časného“ rozpočtu na první dva, tři mě-
síce v roce. Níže uvedu několik důvodů, 
které mě osobně vedou k preferování 
tohoto způsobu jeho sestavení:
n přesný stav finančních prostředků 

města na konci roku je znám až bě-
hem prvních dvou měsíců v roce,

n až po novém roce jsou přesně zná-
my neprofinancované prostředky, 

které bude potřeba zohlednit v ná-
sledujícím rozpočtu,

n začátkem roku jsou k dispozici 
přesnější informace o daňových 
příjmech od státu,

n začátkem roku jsou známy přes-
nější výpočty nákladů investic 
v plánovaném roce.
Z výše uvedených argumentů pak 

vyplývá možnost sestavení přesnější-
ho rozpočtu, tedy opravdu vyrovna-
ného jak na příjmové, tak výdajové 
straně. Zjednodušeně, ke konci roku 
se pracuje s velmi nepřesnými čísly. 

Osoby zodpovědné za sestavení 
rozpočtu města měly ovšem jiný úhel 
pohledu. Z tohoto rozporu při jedná-
ní pak nakonec vyplynulo, že výbor 
nedoporučil zastupitelstvu města 
schválit předložený návrh rozpočtu 
pro rok 2018. To jej ale koncem roku 
2017 v předloženém znění (jako vy-
rovnaný) přesto schválilo. 

Loňský rozpočet: deficit
Až během letošního roku se ukáza-

lo, že opatrnosti je zapotřebí. Koneč-
ný stav účtu a vynaložené prostředky 
na investiční akce totiž nebyly v ta-
kové výši, jaký byl předpoklad, a vý-
sledkem je deficit rozpočtu ve výši cca 
20 miliónů korun. Tyto peníze tedy 
v rozpočtu města na rok 2018 chybí 
a budou muset být pravděpodobně 
řešeny koncem roku nějakým úvě-
rem. Ačkoliv došlo v oblasti příjmů 

oproti roku 2017 ke značnému ná-
růstu, jsem osobně zvědav, jak se jej 
podaří letos naplnit. 

V předcházejících letech (2014-
2016) byla situace poněkud veselejší, 
neboť město dosáhlo vyššího zůstat-
ku peněžních prostředků, než bylo 
naplánováno. Mělo tedy příjemné 
starosti jak tento „přebytek“ hospo-
daření rozdělit. Bohužel se k tomu ale 
finanční výbor nemohl mnohdy vy-
jádřit, protože mu byly předkládány 
v některých případech i již zastupitel-
stvem schválené návrhy na dodateč-
né rozdělení vyššího zůstatku. Role  
výboru tak v tomto případě naprosto 
pozbývala smyslu. 

Jistě je chvályhodné, že se vedení 
města pouštělo v posledních letech do 
velkých projektů, které byly mnohdy 
spolufinancovány různými dotacemi 
a znamenaly tak pro rozpočet města 
vyšší či dokonce neplánovanou zátěž. 
Já osobně z pozice občana bych ale 
ocenil i menší potřebné projekty, jako 
je např. oprava chodníků nebo častěj-
ší údržba zeleně.

Závěrem se sluší říci, že hospo-
daření města je formálně na vysoké 
úrovni, což vyplývá z každoročních 
externích auditů. 

Finanční výbor je poradním or-
gánem zastupitelstva a má 11 členů. 
Schází se dle potřeby – cca 5× ročně.

Ing. Stanislav Novák

Z jednání komise pro 
cestovní ruch

Jičín je malebné město v srdci příro-
dy, které rozhodně stojí za to vidět. Má 
svou bohatou historii a architekturu 
z dob Albrechta z Valdštejna a neopa-
kovatelnou tvář mu vtiskl i Václav Čtvr-
tek se svým příběhem o Rumcajsovi. 
Jičín má rozhodně co nabídnout. Jak 
tuto devízu uchopit a jak s ní pracovat 
řeší mj. i komise pro cestovní ruch. 
Ta je složená jak z odborníků, kteří se 
s turisty setkávají tváří v tvář, tak i třeba 
místními podnikateli. Členkou této ko-
mise jsem byla už jako tisková mluvčí 
města Jičína, po svém odchodu jsem 
v ní zůstala dále jako občan. Propagace 
a další směřování Jičína v této oblasti 
mě totiž vždy zajímalo, nejenom z pro-
fesního hlediska. 

Na jednáních se probírala různá 
témata, nabídky a možnosti, jak více 
a lépe propagovat naše krásné měs-
to turistům. Ti totiž přináší do Jičína 
nejenom „život“, ale také nemalé pe-
níze, které utratí u našich drobných 
podnikatelů, na kulturních akcích, na 
vstupném do městských organizací, 
památek atd. Pro některé z nás se Ji-
čín především v letních měsících stává 
jakýmsi živým mraveništěm, neboť se 
zde odehrává nespočet různých akcí či 
aktivit. Nabídka to je lákavá nejenom 
pro turisty ale i pro místní. Na druhou 
stranu má přehršel turistů mnohdy 
i svá negativa – „cizí“ auta brání rezi-
dentům v parkování, rozjaření turisté 
dělají hluk v ulicích atd. Návštěvníci 
zde zanechají stopu také ekologickou 
v podobě velkého množství odpadů, 
který musí město likvidovat. A tak 
v některých případech místní rad-
ši s radostí odjíždějí na své chalupy 

a chaty mimo tento velký ruch. Jak 
tedy ale citlivě přistupovat k cestovní-
mu ruchu, aby Jičínu přinášel a míst-
ním pokud možno moc nebral? 

Turisté po celý rok,  
ale ne zadarmo 

Možné řešení vidím ve dvou myš-
lenkách, kterými se komise dlouho-
době zabývala. Jednou z nich je roz-
mělnění turistické sezóny do celého 
roku, tedy nejenom v létě a o víken-
dech. Odtud vznikl nápad na projekt 
Prodloužené víkendy, který v Jičíně 
běží už několik let a nabízí téměř 
ucelenou a pestrou nabídku aktivit. 
Jediné, co podle mě k celistvosti chy-
bí, je zařazení programu i soukro-
mých a dalších organizátorů, čemuž 
se město zatím vehementně brání… 
Dalším byl projekt Adventní městeč-
ko, který se po několik let v různých 
obměnách pokoušel oživit zimní 
předvánoční čas. Bohužel zatím bez-
úspěšně. Přesto bych ze zkušeností 
vytěžila a pokusila se nalákat turisty 
do Jičína i v zimním období. Pak to 
jsou jednotlivé a úspěšné akce, jako 
je Jičín-město pohádky, Valdštejnské 
slavnosti a novodobý Food festival. 
Všechny tyto přináší Jičínu věhlas 
i věrné návštěvníky.

Další možností, jak může Jičín 
získat, je zavedení rekreačních po-
platků. Tento poplatek hradí turista, 
vybírá ubytovatel a získá město. Jsou 
bezproblémově vybírány ve spoustě 
měst a mohou do rozpočtu Jičína při-
nést nemalou částku. Ta by poté logic-
ky měla být použita zpět na cestovní 
ruch. Tedy na propagaci, marketing 
a servis pro turisty. Poplatek byl v Ji-
číně zrušen v roce 2007. O 10 let 

později, v roce 2017, se vedení města 
pokoušelo s ubytovateli dohodnout 
a opět jej zavést. Zatím se nepodařilo. 

Cestovní ruch potřebuje 
více peněz i lidí

Pro oblast cestovního ruchu je 
v rozpočtu každoročně vyčleněno 
cca 850 tis. Kč, další prostředky ve 
výši cca 1 milionu jsou rozděleny do 
Prodloužených víkendů, mezinárod-
ních projektů, programových dotací, 
účasti na veletrzích, propagačních 
materiá lech atd. Na kulturu město 
vyčleňuje (bez investic) cca 23 mili-
onů a na sport 19 milionů. Cestovní 
ruch je tak dlouhodobě bohužel pod-
financován. Na první pohled se zdají 
téměř 2 miliony jako horentní částka, 
ale bohužel nejsou. Tolik aktivit by 
bylo možné dělat navíc, ale nejsou 
na to bohužel prostředky. Nápady by 
byly, mnohdy účelně spojené s kul-
turou, sportem, či místními spolky. 
Mnoho takových komise probírala…

Jičínu ale zásadně chybí jasná 
strategie a plán, který by se postup-
ně naplňoval. Stejně tak je podceně-
no personální zabezpečení lidí, kteří 
se touto oblastí na městě a v dalších 
organizacích zabývají. Restrukturali-
zace práce, vytyčení obecně platných 
cílů a stanovení krátkodobých i dlou-
hodobých plánů v oblasti cestovního 
ruchu, větší zapojení místních pod-
nikatelů a organizátorů akcí, vyšší 
dotační podpora, využívání moder-
ních forem a možností propagace 
atd. může Jičínu pomoci tvořit image 
města, kde se nám bude nejenom 
dobře žít, ale na které budeme moci 
být právem hrdí. 

Ing. Magdaléna Doležalová
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Podporujeme menší 
školku v kasárnách 

Počet míst pro děti předškolního věku je v jičínských školkách dostatečný. 
V posledních letech se při přijímacím řízení dostalo na všechny oprávněné ža-
datele, byly přijaty i děti, které nemají bydliště na území města a ještě zbylo po 
zápisech pár volných míst (2017 dvě desítky dětí a 2018 devět míst).

Je megaškolka to pravé?
Přesto bude do budoucna třeba připravit výstavbu nové školky. Nebude 

to však ovlivněno žádnou populační explozí, ale původní dosud otevřená 
školka na Větrově logicky jednou doslouží. Současné vedení města již in-
vestovalo nemalé finanční částky z veřejných zdrojů do své vize přístavby 
stávající MŠ Máj. Podle jejich názoru by se měla její kapacita zvýšit o stovku 
školáčků. Vznikla by tak megaškolka, ve které by se vzdělávalo více jak 250 
žáků. Podle nás toto ale není nejšťastnějším řešením, protože takové  množ-
ství dětí bude pro lokalitu značným logistickým problémem. Další problém 
vidíme v nadměrné dopravní zátěži lokality, neboť v současné době většina 
rodičů vozí své ratolesti do školky autem. Prostě rozšiřovat školku v centru 
města nám nepřipadá nejšťastnější. 

Podle nás je výrazně lepším řešením situovat podstatně menší školku do pro-
storu budoucí nové výstavby v lokalitě bývalých kasáren v lipové aleji. Počítá 
s tím také vítězný návrh společnosti „CUBOID ARCHITEKTI“ v architekto-
nické soutěži na zástavbu kasáren. Nejenom, že ubude dopravních problémů, 
ale děti se dočkají mnohem příznivějšího prostředí. Kousek je to na vycházky 
do přírody na Čeřovku, kousek na sportoviště na městském stadionu, plavecká 
výuka „přes silnici“, do centra města rovněž není daleko. Pro hraje i otázka spá-
dovosti. Lokalita „Čeřovky“, nedaleké Sedličky a především budoucí výstavba 
desítek rodinných a několika bytových domů, jistě zajistí dostatek klientů zaří-
zení. Je na vás, občanech Jičína, zvážit, zda by navrhované řešení v kasárnách 
nebylo přeci jen lepším řešením…

Mgr. Petr Šindelář

Bude mít Jičín novou 
sportovní halu?

Jičín je městem sportu. Pyšní se jak sportem vrcholovým, tak 
širokou základnou sportovců výkonnostních ale i velmi početnou 
skupinou neregistrovaných občanů, kteří sportují jen tak pro radost. 
Vždyť jen v posledních žádostech o sportovní granty vykázaly jičín-
ské kluby více jak dvě tisícovky sportovců dětského a mládežnického 
věku.

Nedostatek místa pro sportovce 
Jičín disponuje kvalitním sportovním zázemím, i když k absolutní 

spokojenosti leccos chybí (tenisová hala, dráha na in-line,…). Zájem 
o sportoviště je velký a především v zimním období jejich kapacita 
nedostačuje. V posledních letech proto sílí požadavky na výstavbu 
nové sportovní haly s regulérními rozměry pro halové sporty. Něko-
likrát se tímto tématem zabývala i sportovní komise a myšlenku nové 
haly podpořila. Objevují se návrhy na zastřešení venkovního hřiště 
házené, či výstavby na „zelené louce“, ale i v prostoru ZŠ Husova na 
Husově třídě. 

Nová hala by sloužila škole i veřejnosti
Podíváme-li se na tuto problematiku širším pohledem, bylo by asi 

rozumné preferovat výstavbu u ZŠ Husova. Je to jediná škola v Jičíně, 
která nemá pro výuku tělesné výchovy odpovídající podmínky a její 
žáci (především druhého stupně) musí docházet na výuku do spor-
tovního areálu. Samozřejmě by se mělo jednat o výstavbu jednoduché 
sportovní haly s rozměry sportoviště 20 × 40 metrů a potřebným tech-
nickým zázemím, které by v dopoledním provozu sloužilo žákům ZŠ 
a v odpoledním čase jičínským oddílům a sportující veřejnosti. Vyře-
šily by se tím prostorové problémy, které v současné době trápí vede-
ní Sportovních zařízení. To totiž jednotlivé tělocvičny v odpoledních 
hodinách provozuje. Jistým bonusem navíc by bylo uvolnění dopoled-
ních hodin ve sportovním areálu ke komerčnímu využití, o které bude 
po otevření rekonstruovaného hotelu jistě zájem.

Nově vzniklé zastupitelstvo po podzimních volbách by mělo k této 
otázce zodpovědně přistoupit a výstavbu nové sportovní haly u ZŠ Hu-
sova podpořit. JDK bude tuto akci podporovat jako jednu z priorit, ne-
boť se nejedná o záležitost úzké skupiny lidí, ale o stavbu pro širokou 
jičínskou veřejnost.

Mgr. Petr Šindelář

Podnikatelé, zapojte se 
do projektů Hospodářské komory

Krajská hos-
p o d á ř s k á 
komora Krá-
lovéhradec-
kého kraje 
s d r u ž u j e 
v oblasti Jičín 
celkem 55 

subjektů. Členy se mohou stát pod-
nikající osoby – jak živnostníci, tak 
firmy. Zvolení členové pak zastupují 
svou oblast v orgánech KHK, jimiž je 
představenstvo a dozorčí rada. Dal-
šími orgány komory je oblastní shro-
máždění komory a rada oblasti, která 
chod oblasti řídí. Základem činnosti 
je poskytování servisu a služeb pro 
podnikatele, organizování tzv. „ku-
latých stolů“ a seminářů na aktuální 
témata, která podnikatele zajímají, 
a další podpora. 

Z našich projektů
Krajská komora již čtvrtým ro-

kem organizačně zajišťuje akci pod 
názvem „Prezentace středních škol 
a zaměstnavatelů“, která se koná 

v průběhu měsíců října a listopadu ve 
všech bývalých okresních městech. 
Cílem akce je propojit střední školy, 
regionální firmy a žáky 8. a 9. tříd. 
Do projektu se mohou zapojit místní 
firmy a podnikatelé, kteří nabízí vol-
ná pracovní místa nebo chtějí přiblí-
žit svou práci školákům – budoucím 
zaměstnancům. Bližší informace na-
jdete na www.vybiramstredni.cz nebo 
www.vybirampraci.cz

Jedním z dalších projektů, které 
Komora realizuje, je Přeshraniční 
město dětí. Ten je výsledkem dlouho-
dobé spolupráce s Komorou v polské 
Swidnici. Jedná se o tříletý projekt, 
který má za cíl formou příměstské-
ho tábora přiblížit dětem ve třech 
městech bývalého jičínského okresu 
a v polských městech pracovní, spo-
lečenský a občanský život obou zemí. 
Opět i zde se zapojily místní firmy, 
aby svou práci přiblížily dětem i do-
spělým. Bližší informace najdete na 
www.ceskemestodeti.cz.

Členové oblasti se také zúčastnili 
třetího ročníku „Firma a živnostník 

Královéhradeckého kraje roku 
2017“. Organizačně tuto akci zajis-
tilo Jednatelství Náchod za podpory 
města. Jedná se o reprezentativní 
a prestižní společenskou akci. Naše 
oblast měla v každé kategorii finalistu 
a v kategorii živnostník získala do-
konce i ocenění.

Přidejte se k nám!
Rádi přizveme ke spolupráci i další 

zájemce z řad podnikatelů. Informace 
o možnosti zapojení se do projektů, 
přehled poskytovaných služeb, pro-
bíhajících i plánovaných akcí, najdete 
na  www.komora-khk.cz. Kancelář 
Jednatelství Jičín se nachází na adre-
se Fortna čp. 43 Jičín. Rádi zodpoví-
me Vaše otázky či poskytneme další 
informace týkajících členství v Hos-
podářské komoře. Činnost zajišťuje 
Ing. Klára Kolaciová (kolaciova@
komora-khk.cz), na kterou se můžete 
kdykoliv obrátit.

Zdeněk Kalináč
Předseda rady oblasti Jičín 

Chceme, aby se mladým rodinám 
v našem městě dobře žilo 

 Již v minulém volebním progra-
mu razili členové JDK heslo Město 
pro mladé. Neznamená to, že ve 
svém programu snad opomíjeli další 
generace, ale chtěli, aby se do správy 
města dostalo více mladých lidí, aby 
mohli spolurozhodovat o tom, kam 
se Jičín bude dále ubírat. Ačkoliv 
se to nepodařilo, neusnuli mladí na 
vavřínech a podporovali celou řadu 
témat. Protlačili například volnou 
WiFi v centru města a založili svůj 
vlastní projekt „Jičín žije“ a uspořá-
dali několik velmi úspěšných akcí. 
Jmenujme například svátek jídla 
Food festival, který byl nejenom ví-
taným zpestřením místní kultury, 
ale přivedl do Jičína i tisíce turistů. 
V těchto a podobných aktivitách chce 
JDK i nadále pokračovat a podporo-
vat další podobné nápady.

Podpoříme rozvoj lokalit 
pro bydlení

Zásadní oblastí, která mladé zají-
má, je mít kde bydlet. Situace na trhu 
s nemovitostmi je v Jičíně velmi složi-
tá. Stávající bytové a panelové domy 
nabízí už jen málo možností k bydle-
ní, volná místa pro stavbu rodinných 
domů ve městě a přilehlém okolí prak-
ticky nejsou. Sice se za poslední roky 
rozjela výstavba několika bytových 
domů v prolukách ulic, ale nabíd-
ka stále nepokrývá poptávku, jak po 
vlastním bydlení, tak i po nájemním. 
Ceny bytů navíc raketově vystřelily 
nahoru. Myslíme si tedy, že je potřeba 
rozhýbat k životu i další již vytipované 
lokality pro rozvoj bydlení. 

Jednou z nich je prostor po býva-
lých kasárnách, kde se město musí 
jednoznačně postavit k tomu, zda 
bude potřebnou infrastrukturu finan-
covat ze svého, anebo nabídne loka-
litu developerům. Bude potřeba eko-
nomicky zvážit obě varianty a vybrat 
tu, která bude pro město přínosná. 
Investice se totiž budou pohybovat 
v řádech desítek milionů, které tak 
tak pokryjí příjem za prodej pozem-
ků budoucím vlastníkům. Město na 
lokalitě rozhodně zásadně nevydělá, 
ale mělo by určitě zabezpečit možnost 
výstavby. 

Další lokalitou plánovanou do 
budoucna pro bydlení je pozemek 
za Letnou směrem na Kbelnici. Čás-
tečně se již buduje na Novém Městě 
v ulici Pod Koželuhy, o kousek dál 
jsou další pozemky po bývalém za-
hradnictví. A konečně dosud volná 
je lokalita po bývalých technických 
službách u zimního stadionu, která je 
také dle územního plánu určena k zá-
stavbě. 

Samostatnou kapitolou je pak při-
pravený záměr města na výstavbu tzv. 
startovacích bytů umístěných v ulici 
Textilní u Technických služeb. Třicít-
ka nájemních bytů pro mladé rodiny, 
které se ocitly v tíživé životní situaci 
a nemají na vlastní bydlení, dosud 
není postavena, ačkoliv s nimi počí-
tá Plán rozvoje sociálních služeb pro 
rok 2015–2018. I tento projekt stojí 
podle nás za podporu. 

Ze školy na sportoviště 
a do kroužků

Pro mladé rodiny je také důležitá 
nabídka trávení volného času. Z roz-
počtu tedy více podpoříme jičínské 
sportovní kluby, které se věnují dě-
tem a mládeži. V případě potřeby 
také vznik nových sportovišť (o nové 
sportovní hale v samostatném člán-
ku). Vznikat by měla i další „alterna-
tivní“ sportoviště pro mládež, jako 
byl pumptrack – workoutové hřiště, 
skatepark atd. Finančně i dalším 
rozvojem pomůžeme K-klubu – stře-
disku pro volný čas, který zajišťuje 
všemožné kroužky a tábory pro děti. 
Město by mělo vytipovat také vhodné 
volnočasové okruhy např. pro in-line, 
kolo či procházky s kočárky – např. 
okruh kolem Šibeňáku. 

Ing. Magdaléna Doležalová

n V Jičíně to nešlo, v Trutnově to jde. Otevření pumptracku a skateparku 3. 9. 
2018. Členové JDK byli u toho! 
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Opravdu potřebuje Jičín  
postavit dvě autobusová nádraží?

Quo vadis, Čeřovko?
Zalesněný pahorek nad Jičínem patří beze sporu mezi jedinečné klenoty měs-

ta. Je s ním spojena velmi zajímavá historie sahající od pravěku, pozdější těžby 
kamene, přes výstavbu nejstarší rozhledny v Českém ráji, zalesnění do podoby le-
soparku s letní restaurací, éru přírodního divadla, po současné oddychové místo 
řady Jičíňáků. Jako lesopark zažily Čeřovku zřejmě všechny žijící generace a my-
slím, že většina z nás si zachovala vzpomínky na skvěle prožité dětství s puncem 
objevování tajemného (třeba mýty o tajné chodbě pod rozhlednou…)

V poslední době se Čeřovka dostává opět do popředí témat. Jakoby vyvstala 
nutnost něco měnit na desetiletích neměnného, snad poháněná snahou o zvi-
ditelnění, zanechání stopy. Názory na to, jak s Čeřovkou naložit, se dají shr-
nout v podstatě do tří diametrálně odlišných přístupů. Od radikálního řezání, 
či kácení stromů kolem rozhledny, přes víceméně zachování současného stavu, 
po snahu o vytvoření přírodní památky s minimální možností zásahů a aktivit 
v tomto místě. Všechny tři názory mají samozřejmě své zastánce a odpůrce 
a také samozřejmě své plusy a mínusy. 

Rozhledna, nebo stromy?
První varianta volající po reinkarnaci rozhledny jako místa, odkud by koneč-

ně bylo něco vidět, je jistě sympatická. Nicméně je dobré se zamyslet nad tím, co 
by takový zásah znamenal pro lesopark jako takový a hlavně, co by vůbec přine-
sl. Rozhled z poměrně nízkého pahorku rozhodně není to, co rozhled z o několik 
stovek metrů dál stojící dominanty okolí – Zebína (mj. poskytující výhled na nej-
krásnější dominantu Českého ráje – Trosky). Nabízí se tedy pohled na Jičín, jeho 
historické centrum, bezprostřední okolí a Jičínskou kotlinu. To není málo. Ale člo-
věk nemusí být geometrem, aby zjistil, že pro pohled na náměstí rozhodně nestačí 
odstranit jen několik stromů okolo rozhledny, ale i řady vysokých stromů na úpatí 
jižního svahu, a to do značné vzdálenosti od samotné rozhledny. Tak nevím… 

Protikladem je jakýsi ekologický přístup (i když termín ekologie původně ozna-
čující seriózní vědu chápající vztahy a interakce v přírodě sklouzl do synonymiky 
jako ochrana přírody, často v extrémních podobách prosazovaných různými akti-
visty). Nedávná snaha podpořená peticí o vyhlášení Čeřovky jako přírodní památ-
ky je značně kontraproduktivní a diskutabilní. Je tedy potřeba si položit otázku, 
čím je celá Čeřovka výjimečná. Splňuje požadavky na vyhlášení poměrně rozsáhlé 
přírodní památky, nebo maloplošného chráněného území? Obávám se, že nikoliv. 

Čím je Čeřovka unikátní?
Dostáváme s jakémusi „zelenému“ paradoxu. Město si nechalo vypracovat po-

sudek od v podstatě ekologické instituce zabývající se ochranou přírody ČR s ná-
zvem Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Výsledkem je hodnocení území 
jako zajímavého, nikoliv však výjimečného. A jsme u jádra pudla (pejskaři promi-
nou). To, co jedni aktivisté prosazují, jiní (státně organizovaní) popírají. Pominu 
to, že posudek je neuvěřitelným paskvilem opomíjejícím výskyty některých chrá-
něných živočichů, jedinečnou mykologii nebo uvádějící úplně zpackanou geologii. 
Čert to vem. Podstatné je to, že Čeřovka je lesoparkem, tedy nikoliv zdivočelým ku-
sem země. A světe div se, i přes desetiletí trvající status quo lesoparku, je to oblast, 
kde lze narazit na zajímavé, vzácné a chráněné druhy organizmů. Zdá se, že jich 
s časem naopak přibývá, a to bez ohledu na to, jestli je území chráněné, či nikoliv. 

To, čím je Čeřovka výjimečná, je oblast bývalého lomu a později přírodního 
divadla – resp. obdiv budí u části odborníků jedna její část – skály. Jsou navštěvo-
vány desítkami odborníků během celého roku. Pokud by měla být nějaká část Če-
řovky považována za chráněný přírodní výtvor, tak snad právě tato. Je zajímavá 
i důležitá. Zajímavá svoji geologickou historií a důležitá pro geologická srovnání. 
Je otázka, zda je vyhlášení nějakého stupně ochrany v tomto případě nutností. 
Ano i ne. Ano znamená zamezení nepřípustných aktivit, třeba vybetonování skal 
nebo skládkováni. Ne pak může být ošetřeno místní vyhláškou nebo dlouhodo-
bou vizí (nejlépe ve shodě co nejširšího spektra zastupitelů a rady města), co s da-
ným územím, přičemž údržba je snadná a provádí se – odstraňování náletových 
dřevin. V neprospěch chráněnosti svědčí i řada případů, kdy významné geologic-
ké lokality díky přehnané ochraně zcela zanikly. Tak taky nevím… 

Zlatá střední cesta? 
V tomto případě zřejmě ano. Čeřovka znovu nachází uplatnění i v kulturní ob-

lasti a nemyslím si, že by koncerty pod širým nebem nebo případně v budoucnu 
divadlo v bývalém lomu měly nějak devastující dopad na zbytek lesoparku. Citlivá 
údržba lesoparku, monitorování potenciálně nebezpečných stromů a větví, které 
hrozí spadnutím, lokální ochrana menších biotopů, drobné opravy dnes téměř 
zaniklých architektonických prvků (schůdky, zídky, altán, etc.), omezení činnosti 
vedoucí k erozi, dodržování základních pravidel (teď pejskaře o prominutí nežá-
dám – těch psích exkrementů je tam fakt víc než dost a je to ostuda = podpora, ale 
i pravidla pro venčení psů), atd. Pokud to bude fungovat a přirozeně pochopíme, 
co zde máme, není nutné situaci řešit extrémními přístupy. Různé formy osvěty 
(formou médií, infotabulí a přednášek) snad pomůžou pochopit, proč Čeřovka 
byla, je a snad i bude tak skvělým místem. 

Doc. RNDr. Martin Košťák Ph. D.

Udělejme společně z Nového Města 
pohodové místo k žití

Jako obyvatel Nového Města bych 
se rád vyjádřil k problematice této 
části Jičína. Myslím si, že následující 
názory, připomínky a stížnosti trá-
pí i moje sousedy a spoluobyvatele 
a chtěli bychom je z pozice zastupite-
lů JDK v budoucnu pomoci řešit. 

Odpočinková zóna zatím 
v nedohlednu

O odpočinkové zóně na Novém 
Městě se mluví již roky. K realizaci ale 
dosud nedošlo a alespoň mně se zdá, 
že je v nedohlednu. Současný stav plo-
chy, kde by měla vzniknout, není pro 
procházky moc ideální. Nové Město 
je vlastně jen taková noclehárna a pro 
jakékoliv vyžití musí občan absolvovat 
několik kilometrů, aby se dostal na 
sportoviště, do přírody a za kulturou. 

Pokud by se zamýšlená plocha ne-
jenom osadila zelení, ale vznikly by zde 
i zamýšlené stezky, dojde ke spojení 
a bezpečnému zkrácení cesty místních 
do centra, ať už za sportem či zábavou. 
Mohly by navazovat u mostu u MŠ Máj, 
vést po břehu Cidliny kolem obchodní-
ho domu až na sídliště. Z pohledu bez-
pečnosti by to bylo velkým přínosem. 
Jistě příjemné by pak bylo pokusit se 
určité akce, ať už sportovní nebo kul-
turní, přesunout do této lokality. 

Parkování
S odpočinkovou zónou souvi-

sí také parkování. Místní ulice jsou 
mnohdy přeplněné a není kde zapar-
kovat. Město zde tudíž jako jednu 
z variant navrhuje vytvoření parko-
vacího domu nebo garáží, které by 
zapadly citlivě do lokality, a části oby-
vatel nabídly možnost umístění svého 
automobilu. 

Je to jedna z variant, kterou by 
bylo třeba podpořit, neboť jiných moc 

není. V rámci revitalizací ulic možná 
lepším uspořádáním několik dalších 
míst vznikne, ale není to konečné ře-
šení. Parkovací místa by jinak musela 
vznikat na úkor zeleně, což nikdo ne-
chce. 

Stav chodníků a ulic  
je mnohdy katastrofální

Samotné Nové Město je z větší 
části dobře vybaveno novými chod-
níky. Ovšem chodníky spojující síd-
liště s centrem jsou v katastrofálním 
stavu. Jedná se o ulice Protifašistic-
kých bojovníků, Dlouhá, Jabloňová, 
Na Tržišti, Na Výsluní, atd. Pohyb po 
nich je pro starší osoby či ženy s ko-
čárky mnohde až nemožný. Proto 
raději využívají přilehlé komunika-
ce, což je o to více nebezpečné. Jsem 
tedy jednoznačně pro opravu stáva-
jících ulic, jak jen to bude možné. 

Bezpečnost a pořádek
V poslední době se značně zvyšuje 

podíl „méně přizpůsobivých“ obča-
nů v této lokalitě a přibývá problémů 

jak s pořádkem, tak i klidem na síd-
lišti. Hlučná mládež se shromažďu-
je u Bunkru či na dětských hřištích 
a často ruší občany. Bylo by dobré, 
aby městská policie nejenom jed-
nou za týden projela sídliště autem, 
ale aby se také častěji prošla ulicemi 
Nového Města, byla tak vidět a moh-
la případně zasáhnout. S tím souvisí 
i stav okolí Bunkru, jakožto „cen-
tra Nového Města“. Ten opravdu 
k chloubě není. Opadané dlaždice na 
plášti budovy, vypadaná dlažba, vysy-
pané koše, odhozené lahve, deformo-
vané zábradlí. I stav vnitřního prosto-
ru, kde se nachází pobočka knihovny, 
není vyhovující. Město by tedy mělo 
s tímto objektem a jeho okolím něco 
udělat, aby nebyl ostudou.

Ačkoliv se po jednání s vedením 
města situace trochu zlepšila, není to 
podle mého názoru stav optimální. 
V porovnání se sídlištěm U Stadionu, 
kde v poslední době probíhají rozsáh-
lé revitalizace, je sídliště na Novém 
Městě stále trochu opomíjenou loka-
litou.

Ing. Luboš Splítek

Jedním z dlouhodobě kontro-
verzních témat v Jičíně je realizace 
nového autobusového nádraží. S nej-
aktuálnějším nápadem, s výstavbou 
dvou autobusových nádraží, nemohu 
souhlasit.

Starší občané našeho města si 
jistě vzpomenou, že něco podobné-
ho v Jičíně již bylo. Některé zastávky 
autobusů byly umístěny u vlakového 
nádraží, jiné spoje měly své zastávky 
v rohu současného autobusového ná-
draží, kde byla i čekárna, a „dálkové 
spoje“ především mířící do hor a zpět 
do Prahy zastavovaly v ulici Tyršově 
v sousedství restaurace „U Hušků“. 
Postupem doby byla veškerá autobu-
sová doprava centralizována do nově 
vzniklého autobusového nádraží, kte-
ré v současnosti již rozhodně neodpo-
vídá standardu, jak svojí rozlehlostí, 
tak absencí služeb pro cestující a řidi-
če linkových spojů.

Kam autobusové  
nádraží umístit?

Nutnost změny stavu se řeší, bohu-
žel neúspěšně, již řadu let. Územní plán 
města s nádražím v této lokalitě nepočí-
tá a směřuje jej do prostoru nákladové-
ho nádraží, tedy před vlakové nádraží. 

Bylo zpracováno několik návrhů, které 
však z různých důvodů nenašly pocho-
pení pro realizaci. Vedení radnice se 
rozhodlo pro řešení navrhované panem 
architektem Kotasem v ceně přibližně 
čtvrt miliardy korun. Ve městech srov-
natelných s velikostí Jičína vznikala 
a vznikají nová nádraží v cenách ko-
lem padesáti milionů korun (Litomyšl, 
Broumov, Nová Paka apod.). Vítězné 
řešení nevzniklo z výběrového řízení 
na zpracování návrhu, tak jak tomu 
bylo v sousední Nové Pace, kdy místní 
radnice oslovila desítku architektů, či 
z nějaké architektonické soutěže. Rada 
přímo oslovila renomovaného pana ar-
chitekta Kotase, který přišel s myšlen-
kou „bipolarity“.

Zásadní myšlenka spočívá ve vy-
budování hlavního terminálu u vla-
kového nádraží, jak určuje územní 
plán města, kde by se soustředily za-
stávky autobusových linek, nachá-
zelo zázemí s občerstvením a služba-
mi pro cestující a zázemí pro řidiče 
a odstavná plocha pro čekající au-
tobusy. V prostoru mezi Komerční 
bankou a současným nádražím pak 
vyroste zastávkové centrum s kry-
tým nástupištěm a s odpovídajícím 
zázemím pro cestující (čekárna, 
občerstvení, toalety apod.). Takže 

druhé regulérní autobusové nádraží, 
které by uspokojilo jistě řadu měst 
podobných Jičínu.

Šlo by to i levněji
Potřebuje však Jičín dvě autobu-

sová nádraží? Nebylo by moudřejší 
realizovat pouze jedno a ušetřené 
prostředky investovat radši do re-
konstrukcí a údržby současných 
chodníků a silnic? Osobně si mys-
lím, že ano. Vidím dvě možná řeše-
ní. Zastávkové centrum změnit na 
legální autobusové nádraží, které 
bude splňovat veškeré požadavky. 
To však odporuje současně platné-
mu územnímu plánu města a muse-
lo by tedy dojít k jeho úpravě. Dru-
hým, zřejmě schůdnějším řešením, 
je vybudování centrálního autobu-
sového nádraží v prostoru u nádraží 
vlakového. Cestujícím, kteří vesměs 
směřují do centra, do nákupní zóny, 
či na polikliniku, pak nabídnout lin-
ku městské dopravy (třeba i zdar-
ma), která by v určitých časových 
intervalech dovezla cestující blíže 
centru. 

Určitě by toto řešení přišlo měst-
ský rozpočet a především nás, daňové 
poplatníky, mnohem levněji.

Mgr. Petr Šindelář

Přijďte ke komunálním volbám 5.– 6. října 2018!       Volte č. 7      Pomozte nám naplnit 7  vizí pro Jičín!


