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doba dovolených a prázdnin
Vážení čtenáři,
právě začalo podle kalendáře léto. 
Zatímco budeme užívat dovolené a ti šťastnější 
z nás prázdniny, bude vládní koalice sestavovat 
novou vládu. Až do vašich schránek doputuje 
další číslo našeho Zpravodaje, budou už letní 
radovánky za námi, s novým školním rokem 
nastanou nové starosti a za dveřmi budou dal-
ší volby, tentokrát komunální. Do té doby vše 
pusťte z hlavy a užívejte sluníčka, kterého vám 
za redakci přejeme dostatek, stejně jako mnoho 
příjemných zážitků a pohody.

JABLONECKÁ ODS 
V NOVÝCH PROSTORÁCH
čtěte na straně 15
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Aktuálně s RNDr. Jiřím Čeřovským
Parlamentní volby skončily a s nimi i dlouhá a únavná 
kampaň. Jenomže sotva se překulí prázdniny, bude už 
v běhu příprava na komunální volby. S předstihem již 
v dubnu byla schválena kandidátka ODS do zastupitelstva 
města Jablonce. Jiří Čeřovský, předseda klubu zastupite-
lů za ODS, získal v hlasování druhé místo na kandidátce. 
Proto můj první dotaz pravidelného rozhovoru směřoval 
na budoucí personální záměry ODS.
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V y d á v á :  o b č a n s k é  s d r u ž e n í  J a b l o n e c  2 010 ,  o . s .  I Č :  2 8 5 572 8 0 s e  s í d l e m L i d i c k á  17 7 7/24 ,  4 6 6  01  J a b l o n e c  n a d  N i s o u .  V y d á v á n í  p o v o l e n o  M i n i s t e r s t v e m 
k u l t u r y  Č R  p o d  r e g i s t r a č n í  z n a č k o u  M K Č R  E  176 0 4 .  S í d l o  r e d a k c e :  P o d h o r s k á  2 2 ,  J a b l o n e c  n a d  N i s o u .  Š é f r e d a k t o r  V l a d i m í r  K o r d a č ,  t e l .  6 0 3  4 8 9  9 3 4 . 
I n t e r n e t  w w w. j a b l o n e c k y z p r a v o d a j . c z ,  e - m a i l : r e d a k c e @ j a b l o n e c k y z p r a v o d a j . c z .  I n z e r c e  t e l e f o n  4 8 3  31 9  6 8 5 ,  e - m a i l :  i n z e r c e @ j a b l o n e c k y z p r a v o d a j . c z . 
T i s k n e :  T i s k  a  r e k l a m a ,  P o d h o r s k á  2 2 ,  J a b l o n e c  n .  N .  (w w w. t i s k a r e k l a m a . c z ) ,  M í s t o  v y d á n í  J a b l o n e c  n a d  N i s o u ,  č e r v e n  2 01 0 .  Z a  u v e ř e j n ě n é  t e x t y ,  p o k u d 
n e j s o u  d í l e m  č l e n ů  r e d a k c e ,  n e s o u  o d p o v ě d n o s t  j e j i c h  a u t o ř i .  N e o z n a č e n é  p ř í s p ě v k y  j s o u  d í l e m  r e d a k c e .  U z á v ě r k a  d a l š í h o  č í s l a  j e  16 .  8 .  2 010 .

Druhé místo na kandidátce znamená, že 

případně přijmete některou uvolněnou funk-

ci na radnici nebo má i jiný význam?

Mluvit o personálním obsazení radnice 
po letošních komunálních volbách je porco-
vání medvěda, který ještě běhá po lese. Pře-
devším to naprosto není podstatné. Alespoň 
v tuto chvíli je to bezpředmětné. Co je podstat-
né nyní, to je kvalita týmu, který za ODS kandi-
duje. Pozitivní je, že naši kandidátku tvoří nové 
tváře, ale zároveň také staří harcovníci, kteří 
mnohé pamatují a znají město podrobně. 
Mezi ně patříte i Vy. V čele radnice jste 

stál dvanáct let a to je pořádný kus života. 

A nejste sám, kdo je a nebo byl za ODS 

v zastupitelstvu řadu let.

Ano, z ODS jsem s Václavem Vostřákem  
v zastupitelstvu města nejdéle, od samého 
počátku. Letos to je již 20 let. Z toho těch 
dvanáct let přímo na radnici bylo velmi zajíma-
vých, ale také náročných. Jsem rád, že mně vo-
liči a zastupitelé umožnili tuto práci vykonávat. 
Velmi si toho vážím. Jsou tu pochopitelně další 
zastupitelé, kteří několik volebních období 
jsou či byli v našem týmu. Například Boženka 
Caklová, Míra Pelta, Petr Karásek, Antonín 
Schafer, Karel Dlouhý Radek Louda. 
Ta léta znamenají jistě celou generaci 

vztahů. Pamatujete na některé světlé či 

hodně temné okamžiky ve vývoji vztahů 

mezi zastupiteli?

Jako v každém větším kolektivu, tak stej-
ně i v zastupitelstvu podléhají vztahy vývoji. 
Někteří jsou si sympatičtí více a jiní méně. 
S mnoha kolegy jsme měli a dodnes máme 
řadu shodných názorů. S jinými naopak. To 
je přirozené. Důležité pro mě vždy bylo, zda-li 
přes rozdílnost názorů jsme se k sobě chovali 
slušně a korektně, bez podrazů. Samozřejmě 
byly zlomové a kritické okamžiky. Například 
na přelomu roku 2000/2001, kdy jsem byl 
vyzván našimi tehdejšími koaličními partnery 
z Unie svobody k odstoupení z funkce starosty 
a také bylo navrženo odvolání tehdejšího mís-
tostarosty Radovana Loudy. Vše bez předcho-
zích koaličních jednání, tzv. bez udání důvodu. 
Na posledním jednání zastupitelstva do-

šlo k situaci, kdy Váš klub odešel z jednání 

zastupitelstva a v novinách se pak objevilo, 

že jste rozbili jednání. Jak to vlastně bylo?

Už jsme k tomu vydali tiskovou zprávu, 
abychom vše uvedli na správnou míru. To jed-
nání zastupitelstva, které zmiňujete, probíhalo 
standardně. Celé dopoledne bylo vše normál-
ní, hlasovalo se o bodech jednání až do bodu 
centrálního systému veřejné dopravy IDOL. 
K tomuto bodu nebylo při hlasování přijato 
usnesení, protože pro něj hlasovalo jenom 15 
zastupitelů. Pro přijetí usnesení je potřebný 
minimální počet hlasů 16. Radniční koalice 
měla totiž v sále málo svých zastupitelů. Ně-
kteří z nich se kamsi vzdálili, a proto tento bod 
neprošel. Pan starosta v souladu s jednacím 
řádem vyhlásil dohodovací řízení. 
Co je „dohodovací řízení“?

To je jednání zástupců jednotlivých klubů 
v zastupitelstvu. Na něm se diskutuje a na-
vrhuje řešení, usnesení k projednávanému 
bodu, které by mohlo získat 16 a více hlasů. 
Z tohoto konkrétního jednání vzešel návrh 
opakovat hlasování podle původního návrhu 
usnesení ještě jednou.

Pan starosta poté zahájil opakované hlaso-
vání. V té době bylo v jednacím sále přítomno 
více jak 16 zastupitelů a hlasování mohlo pro-
běhnout. Jenomže starosta zjistil, že stále není 
přítomen dostatek koaličních zastupitelů a tak 
se na několik minut bez legitimního důvodu 
odmlčel. Já jsem se zeptal, proč se nehlasuje 
a starosta mi řekl, že vyhlašuje na deset minut 
přestávku. Proto jsem se zeptal na důvod 
přestávky uprostřed zahájeného procesu 
hlasování a starosta mi nervózně odpověděl, 
že jde „..třeba na záchod..“ a rozčileně odešel. 

Vážení občané,
sděluji Vám touto cestou, že jsem 

ukončil své dvanáctileté působení 
jako poslanec ODS za Jablonecko. 
Využívám této příležitosti, abych Vám 

poděkoval za dlouhodobou podporu a spolupráci a popřál 
Vám do dalších let hodně pracovních úspěchů, ale také 
osobní pohody, spokojenosti a zdraví. 

S pozdravem
Ing. Libor Ježek

Takové jednání vůči zastupitelům v žádném 
případě nepovažuji za správné a odpovědné. 
Pan starosta nám dal jasně najevo, že zastupi-
tele za ODS k hlasování nepotřebuje. Po tomto 
jeho výstupu jsme se spontánně, bez jakékoliv 
domluvy zvedli a odešli. 
Zdá se tedy, že panu starostovi povolily 

nervy. Vám se to nestávalo?

Já chápu, že byl kolega Tulpa rozčílen nezod-
povědným chováním svých koaličních kolegů, 
kteří se pravděpodobně bez omluvy vzdálili. 
Svůj hněv si neměl ukájet na těch, kteří seděli 
v sále připraveni hlasovat, ale právě na svých 
koaličních partnerech. Starosta měl místo 
trapné přestávky nechat o tomto bodu skuteč-
ně hlasovat a případně ho přesunout napříště. 
Vše mohlo proběhnout bez konfl iktu.

My jsme se prostě rozhodli vyjádřit nesou-
hlas s nepřijatelným a neslušným jednáním 
tím, že jsme opustili jednací sál, což je svaté 
právo každé opozice a současně s námi ode-
šel i nezávislý zastupitel a radní Pavel Žur. 
Nehledali jsme v řízení zastupitelstva žádné 
procedurální chyby ani neprojevovali averze 
vůči druhým, ale takovéto jednání  představi-
tele města jsme odmítli.

Já si nepamatuji, že bych někdy takto ne-
ovládal své emoce. Ale také jsem, na rozdíl 
od Petra Tulpy, neměl kolegy, kteří by způsobili 
takovéto problémy. ODS má deset zastupitelů, 
starosta a jeho koalice má dvacet členů ze 
třicetičlenného zastupitelstva. Musí si tedy 
ohlídat, aby měli dost členů na jednání. 

Jak jsme uvedli v našem prohlášení, ODS 
nemůže za to, že je koalice v jakémsi rozkla-
du a není schopna zajistit ani řádný průběh 
zastupitelstva, natož řídit efektivně chod 
města.
Poslední otázka, kam se chystáte na do-

volenou?

Pravděpodobně za teplem k moři a potom 
do Českého ráje a Krkonoš.
Děkuji za rozhovor.

Já také a přeji pěkné léto všem!
Vladimír Kordač
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Oč jde opozici? O pozici?

Petře když jsi lídrem kandidátky, zna-

mená to, že usiluješ o funkci starosty?

V tento moment je to zcela nepatřičná 
a nedůležitá otázka. To, že jsem lídr zna-
mená především to, že jsem sestavil tým 
lidí, kteří mají zájem o práci pro město, mají 
znalosti v různých oborech a jsou odborně 
způsobilí zvládat kvalitně práci na radnici. 
Pro tento tým jsem získal podporu a silný 
mandát na sněmu našeho jabloneckého 
sdružení. To byl základ. Nyní nastává práce 
na programu, který získá také potřebnou 
podporu voličů a příprava na volby. To jsou 
naše současné priority, ostatní jde stranou.

Před čtyřmi roky ODS vyhrála volby

a přesto zůstala v opozici. Nebude se 

situace opakovat?

Já doufám a pevně věřím, že ne, a že 
si tuace bude jiná, ale to se těžko dá odhad-
nout nyní. Budeme usilovat o to, abychom 
mohli ve vedení radnice usednout s rozum-
nými partnery. Ovšem všechno mají v rukou 
voliči. Na nich záleží, koho budou preferovat 
a zda jejich hlasy nepropadnou.

Jak mohou hlasy propadnout? Kdo je 

zvolen, ten je v zastupitelstvu.

Jistě. Ale záleží na tom, zda je členem ko-
alice nebo opozice. Zastupitelstvo je slože-
no ze třiceti zastupitelů. K vytvoření koalice 
je nutná většina alespoň šestnácti zastu-
pitelů. Může se tedy stát, že zvolená osob-
nost, která má předpoklady mnoho dobrého 
udělat, zůstane v opozičních lavicích.

Můžeš tedy trochu přiblížit fungování 

zastupitelstva a průběh jeho jednání?

Na jednání zastupitelstva jsou připraveny 
různé úkoly k projednání. Jsou seřazeny 
v bodech, kterých je obvykle kolem třiceti. 
Ke každému bodu probíhá diskuze. Po jejím 
ukončení se hlasuje.

Dál je to obvykle matematika. Jak už jsem 
řekl, základní číslovkou je celkový počet 
zastupitelů, což je v našem jabloneckém 
případě 30. Abys cokoliv schválil, přijal 
a prosadil, musíš mít vždy nadpoloviční 
většinu všech zastupitelů. Magické číslo 
je tedy šestnáct. Nemáš-li šestnáct hlasů, 
neschválíš program, nezvolíš starostu nebo 
neprosadíš stavbu záchodků v Soukenné 

ulici. Potřebný počet hlasů získáš buď díky 
kvalitě tvého návrhu (ideální situace) nebo 
díky tvým partnerům v koalici (realita).

Pokud jsou tedy občané nespokojeni 
s rozhodováním radnice, měli by se infor-
movat, jak který zastupitel, či zastupitelé 
za politickou stranu konkrétně rozhodu-
jí a tím se řídit ve volbách. Nikoli skákat 
na předvolební hesla a plakáty s úsměvem 
od ucha k uchu. Současná koalice ve ve-
dení radnice je v podstatě dvacetičlenná 
(Domov, ČSSD, KSČM, SNK ED). Jedinou 
reálnou opozici tvoří klub ODS, čítající 10 
zastupitelů.

Když jsme u toho, můžeš upřesnit roli 

opozice? Má vůbec logiku, aby na komu-

nální úrovni opozice byla?

V demokratickém polit ickém životě 
na všech úrovních existují politické strany 
a jejich představitelé, kteří se nepodílejí 
na řízení města. To je logické. Obvykle jsou 
zastoupeni v zastupitelstvu, ale to není 
podmínkou. Právě tato skupina se nazývá 
opozicí. Opozice v demokracii plní důležitou 
úlohu kontroly a kritiky vedení města. Dále 
funguje jako nabídka alternativ k politice 
radnice a je připravena vedení v případě 
potřeby nahradit.

Takže tato menšina je potom úplně 

vyřazena z vlivu na řízení města?

To už záleží na vedení radnice. To by mělo 
rozlišit, kdo z opozičníků ji může ve vedení 
města pomoci a kdo ne. To není jedno-
duché, protože největší křiklouni bývají 
většinou nejméně užiteční. Každopádně 
pokud chce někdo opozici do odpovědnosti 
vtáhnout, měl by s ní jednat jako s partne-
rem a vymezit ji alespoň nějaký prostor pro 
aktivitu.

A jak to probíhá na naši radnici?

Já myslím, že hlavní chybu udělalo vedení 
města, jmenovitě představitelé sdružení 
Domov (Tulpa, Paukrtová, Vobořil), hned 
po volbách, když odmítli jednat o společné 
koalici s ODS. Místo toho se spojili s ČSSD 
a silně antiódéesáckým SOS (Pleticha, 
Berounský). Následný hon na čarodějnice, 
respektive na všechno co mělo modrou 
nálepku v podstatě znemožnil spolupráci, 

kterou si v komunál-
ních volbách přála na-

prostá většina občanů. Dlou-
hodobě najdeme shodu například 

v nejdůležitějších dopravních řešeních 
města, kterými jsou jižní a západní obchvat. 
Tato problematika je řešena především 
na úrovni libereckého kraje a jablonečtí 
krajští zastupitelé i zástupci v krajské do-
pravní komisi, tak mají potřebný mandát 
k jednání. 

Já, samozřejmě, narážím na situaci, 

která vznikla na minulém řádném zastu-

pitelstvu, kdy opozice opustila jednání.

Jistě. Odešli jsme naprosto spontánně 
a náš odchod byl vyvolán nepřijatelným 
jednáním pana starosty. Nicméně jsme 
nečekali, že naším odchodem bude zastu-
pitelstvo neusnášeníschopné (méně jak 
16 zastupitelů) a skončí. Faktem je, že není 
úkolem opozice usnadňovat koalici práci, 
zejména když schvaluje něco, co je v pří-
mém rozporu s našimi názory.

Pokládáš tedy obstrukce za legitimní 

způsob jak na chyby vedení města upo-

zorňovat?

Raději bych nejprve opět vysvětlil význam 
tohoto slova. Obstrukce je snaha zmařit ně-
čí jednání. V politickém slovníku tedy zmařit 
jednání vedoucí k cíli s nimž nesouhlasím, 
za použití legitimních postupů daných napří-
klad jednacím řádem zastupitelstva.

Obstrukce je opravdu krajní řešení a my 
bychom ho úmyslně použili pouze v závaž-
ném případě. Pokud nás někdo obviňuje ze 
snahy mařit práci zastupitelstva je potřeba 
podotknout, že 8. června na následném mi-
mořádném jednání byla situace překvapivě 
stejná. Opozice se dostavila v plném počtu 
deseti zastupitelů a vládnoucí koalici opět 
chybělo pět členů a tím i hlasovací většina. 
Díky vstřícnému přístupu naše klubu však 
zastupitelstvo řádně proběhlo.

Zpátky na začátek. Kdo je vaším per-

spektivním koaličním partnerem a kdo 

opozicí v případě povolebního 

vyjednávání?

Těžká odpověď, protože v současné době 
je známá pouze jedna kandidátka a to ODS. 
Obecně se dá říci, že budeme vyjednávat 
se všemi stranami založenými na demokra-
tických principech. Důležitý bude mandát 
od voličů a programová shoda.

Závěrečný vzkaz našim čtenářům?

Chtěl bych popřát všem občanům Jablon-
ce, aby si ve zdraví užili slunce, dovolených 
a prázdnin. Ať už doma na přehradě nebo 
někde ve světě.

Děkuji za rozhovor          Vladimír Kordač

Předseda jabloneckého místního sdružení
Ing. Petr Beitl je lídrem kandidátky ODS pro volby
do zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.
Podporu spolustraníků získal na sněmu místního
sdružení letos v dubnu. Právě skončily volby
do poslanecké sněmovny a tak jsem
se zeptal na jeho názor na fungování
našeho zastupitelstva i na to,
jak se ODS a její lídr chystá
do dalších bojů o voliče.

STĚ

kterou si v 
ních volbách 

prostá většina obča
hodobě najdeme shodu

v nejdůležitějších dopravních
města, kterými jsou jižní a západn

lby

o

Opozice v demokracii p
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ůleži-

tou úlohu kontro
ly a kriti

ky vedení 
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nguje ja
ko nabídka 

alte
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 k politi
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dnice a je
 

přip
ravena vedení v

 příp
adě po-

tře
by nahradit.
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Od konce května, kdy byly oznámeny 
konečné výsledky voleb do poslanecké 
sněmovny, je často opakované slovo „pře-
kvapení“.

Tyto volby byly skutečně výjimečné v mno-
ha ohledech. Jednak se projevila schopnost 
lidí zmobilizovat se pomocí sociálních sítí 
na Internetu, zejména Facebook zafungoval 
v protiparoubkovském tažení. 

Na Jablonecku ODS docílila velice dobrého 
výsledku, který je 5 % nad republikovým prů-
měrem. Se ziskem nejvyššího počtu prefe-
renčních hlasů proběhl pomyslnou cílovou 
páskou ředitel jablonecké nemocnice 
MUDr. Vít Němeček. Těsně za ním se 
umístila JUDr. Ivana Weberová. Zisk dvou 
mandátů je pro jabloneckou ODS velikým 
úspěchem a závazkem pro nadcházející 
volební období.

Velice dobré je také umístění všech čtyř 
kandidátů za Jablonecko v první pětici kan-
didátů. Je pravda, že letošní volby byly ne-
obvyklé častým využíváním preferenčních 

hlasů a došlo k zásadním přesunům v rámci 
jednotlivých kandidátek. Tím se do sně-
movny dostali ti, kteří se zvolením ne-
počítali a nyní se jim obrátí život vzhůru 
nohama. Například poslední na kandidátce 
TOP 09 Farský, starosta Semil, přeskočil až 
na první příčku před lídra a starostu Želez-
ného Brodu Horáčka. Na kandidátce ODS 
zase přeskočila na třetí místo kandidátka 
Jana Dohnalová, která byla na místě sedm-
náctém. Preferenční hlasy také způsobily, 
že Jablonec má sice dva poslance, ale Libe-
rec, Česká Lípa ani Semily poslance nemají.

V Libereckém kraji byla volební účast 
61,41 % a ODS získala 43 789 hlasů, 
tj. 20,47 %. ČSSD získala jen o 2 277 hla-
sů méně, tedy 19,40 %. V okrese Česká 
Lípa vyhrála ČSSD s 22,10 % před ODS 
s 17,57 %. V Libereckém okrese vyhrála 
ČSSD se 20,15 %, což představuje 16 688 
hlasů a ODS těsně za ní se 16 293 hlasy, 
což je 19,67 %. Na Semilsku ODS vyhrá-
la ziskem 21,95 % a ČSSD na ní ztrácí 

Jak dopadly volby

Kraj

1 6,86 Němeček Vít MUDr. MBA 3 007

2 6,40 Weberová Ivana JUDr. 2 806

3 6,35 Dohnalová Jana Bc. 2 783

4 6,17 Vágner Martin Bc. 2 702

5 5,93 Dlouhý Karel Ing. 2 598

6 4,19 Bulíř Vladimír 1 838

7 4,16 Hozdecký Aleš 1 824

8 4,05 Sadílek Petr Bc. 1 775

9 3,89 Švehla Jaroslav JUDr. 1 707

10 3,84 Mach Zdeněk Bc. 1 684

11 3,74 Šlechta Vít MUDr. 1 638

12 3,49 Hasil Tomáš Bc. 1 530

13 3,44 Olyšar Petr Ing. 1 510

14 2,53 Wurm Jindřich 1 111

15 2,39 Pavelka Pavel PaedDr. 1 048

16 2,32 Richter Zdeněk 1 019

17 2,05 Krenický Zdeněk Bc. 901

Města

Jablonec nad Nisou

1 15,64 Němeček Vít MUDr. MBA 1 065

2 15,60 Dlouhý Karel Ing. 1 062

3 12,06 Weberová Ivana JUDr. 821

Česká Lípa

1 12,44 Richter Zdeněk 453

2 9,22 Švehla Jaroslav JUDr.  336

3 7,00 Krenický Zdeněk Bc. 255

Liberec

1 7,06 Němeček Vít MUDr. MBA 800

2 6,94 Dohnalová Jana Bc. 786

3 6,91 Olyšar Petr Ing. 782

Semily

1 17,16 Mach Zdeněk Bc. 278

2 12,71 Dohnalová Jana Bc. 206

3 10,74 Šlechta Vít MUDr. 174

Turnov

18,38 Hozdecký Aleš 775

Okres: Jablonec nad Nisou Okres: Liberec Okres: Semily Okres: Česká Lípa

1 13,03 Němeček Vít MUDr. MBA 1 378 1 6,34 Dohnalová Jana Bc. 1 034 1 9,73 Hozdecký Aleš 868 1 10,60 Švehla Jaroslav JUDr. 850

2 12,67 Dlouhý Karel Ing. 1 340 2 6,25 Němeček Vít MUDr. MBA 1 019 2 8,37 Dohnalová Jana Bc. 746 2 8,99 Richter Zdeněk 721

3 10,24 Weberová Ivana JUDr. 1 083 3 6,22 Vágner Martin Bc. 1 015 3 7,95 Šlechta Vít MUDr. 709 3 6,93 Krenický Zdeněk Bc. 556

4 8,05 Vágner Martin Bc. 852 4 6,14 Weberová Ivana JUDr. 1 001 4 7,71 Mach Zdeněk Bc. 688 4 6,00 Dohnalová Jana Bc. 481

5 4,93 Dohnalová Jana Bc. 522 5 6,02 Olyšar Petr Ing. 981 5 5,35 Pavelka Pavel PaedDr. 477 5 5,81 Sadílek Petr Bc. 466

6 3,14 Bulíř Vladimír 333 6 5,21 Bulíř Vladimír 849 6 4,61 Vágner Martin Bc. 411 6 5,29 Vágner Martin Bc. 424

7 2,77 Sadílek Petr Bc. 293 7 5,08 Hasil Tomáš Bc. 829 7 4,12 Němeček Vít MUDr. MBA 368 7 4,56 Weberová Ivana JUDr. 366

8 2,43 Hozdecký Aleš 257 8 4,57 Sadílek Petr Bc. 746 8 3,99 Weberová Ivana JUDr. 356 8 4,26 Dlouhý Karel Ing. 342

9 2,37 Mach Zdeněk Bc. 251 9 4,11 Wurm Jindřich 670 9 3,61 Bulíř Vladimír 322 9 4,16 Bulíř Vladimír 334

10 2,09 Olyšar Petr Ing. 222 10 4,01 Dlouhý Karel Ing. 654 10 3,02 Hasil Tomáš Bc. 270 10 3,41 Mach Zdeněk Bc. 274

4 %. Na Jablonecku získala ODS 23,53 % 
a o 6 % porazila ČSSD v rámci kraje nejvý-
raznějším procentuálním ziskem.

Zajímavý pohled je na umístění kandidátů 
v jednotlivých okresech.

V okresech Semily a Liberec došlo k pre-
ferování kandidátů z jiné oblasti, takže se 
místní kandidáti posunuli dozadu. V Liberci 
vyhrála turnovská kandidátka Jana Dohna-
lová, na druhém, třetím a čtvrtém místě 
skončili kandidáti jablonečtí. Na Semilsku 
vyhrál Aleš Hozdecký s Janou Dohnalovou 
– oba z Turnova. Na místě třetím se umís-
til Vít Šlechta z Libštátu a na čtvrtém lídr 
kandidátky Zdeněk Mach. Na Jablonecku 
se na prvních čtyřech příčkách umístili 
všichni čtyři kandidáti za jabloneckou 
oblast. Ředitel nemocnice přeskočil Kar-
la Dlouhého o 38 hlasů v rámci okresu, 
ve městě Jablonec jen o tři hlasy. 

Co říci závěrem? ODS sice v Liberec-
kém kraji vyhrála, ale oproti minulým vol-
bám citelně ztratila téměř polovinu voličů. 
Na druhou stranu je nesporným úspěchem 
pravice, že v kraji získala 5 mandátů z osmi 
a oproti roku 2006 posílila. Jistě lze vysle-
dovat mnoho vlivů a výsledky si zaslouží dů-
kladnější rozbor, než na jaký je zde prostor. 
Určitě se obecně na výsledku voleb proje-
vily události v mnoha evropských zemích 
a zejména v Řecku. Tento krach sociálního 
státu, kterému došly peníze na štědrý sys-
tém dávek, přinutil voliče včas zatáhnout 
za záchrannou brzdu a zvolit strany, které 
se hlásí k odpovědnosti, úsporám a realis-
tickému přístupu k hospodaření státu. 

Z hlediska ODS je výsledek zasloužený. 
Po problémech, kterými prošla a které 
si sama natropila došlo k pochopitelné-
mu odklonu voličů. Síla strany se projevila 
ve schopnosti krizi překonat a problémy ře-
šit. Došlo k personálním změnám ve vedení 
strany na kongresu ODS. 

Nyní záleží, jak se ODS a její koaliční 
partneři postaví k problémům, které před 
Českem stojí. Doufejme, že tuto jedinečnou 
a asi poslední šanci nepromarní.          -red-
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Po volbách: Je to za námi!
Za nedlouho to bude měsíc od voleb do poslanecké
sněmovny. S odstupem jsme se sešli s Ing. Karlem Dlouhým, 
abychom v rozhovoru trochu zrekapitulovali výsledek voleb, 
který byl naprosto překvapivý v mnoha ohledech. V rámci 
celé republiky došlo k pohybům na kandidátkách
a voliči preferovali nové tváře s jasným
vzkazem požadavku po změně.

Karle, v okrese Jablonec jsi skončil 

na druhém místě a na prvního MUDr. Ně-

mečka ti chybělo 37 hlasů. Dnešní po-

slankyně JUDr. Weberová měla na tebe 

ztrátu 257 hlasů. Přímo v Jablonci to bylo 

ještě těsnější. Mezi tebou a Němečkem 

to byl jediný hlas! No není to k vzteku, že 

ti to zvolení uteklo?

Já jsem realista a beru život tak, jak 
ty věci přináší. Ucházel jsem se o hlasy 
voličů a na domácí půdě jsem je dostal. 
Velice všem děkuji za tuto důvěru a je to 
pro mne impuls, abych pracoval dál. Zcela 
jinak dopadly výsledky v ostatních měs-
tech našeho kraje. Jarda Švehla to ustál 
na Českolipsku, ale na Liberecku zvítězila 
Jana Dohnalová a volili tam hodně našeho 
Víťu Němečka, Martina Vágnera a Ivanu 
Weberovou. Na Semilsku zase vyhrál Aleš 
Hozdecký, za ním opět Jana Dohnalová, 
doktor Šlechta a na čtvrtém místě Zdeněk 
Mach. Za Jablonecko i město mohu říci, 
že jsem velmi spokojen a svým kolegům 
přeji, aby se svého mandátu zhostili se ctí. 
Věřím, že to zvládnou dobře, protože mají 

všechno, co je třeba: dobrý věk, dobré školy, 
pravicové názory, přehled a oba dva v praxi 
dokázali schopnost obstát. MUDr. Němeček 
jako úspěšný ředitel nemocnice a JUDr. We-
berová jako právnička. 
Opravdu tě to nemrzí?

Nemohu říci, že by mi to bylo lhostejné, 
ale mohlo být hůř. Mohli jsme ty volby pro-
hrát s daleko vyšším rozdílem, nemuseli 
jsme mít poslance v Jablonci vůbec a co 
já vím, co ještě? Tento výsledek beru jako 
úspěch pro ODS a tato značka je na prvním 
místě a pak ty ostatní věci. Pro mě se nic 
nemění a jedeme dál. Za rohem jsou komu-
nální volby.
Pojďme ty volby trochu zrekapitulovat 

z různých úrovní. První pohled – ODS 

v rámci republiky.

Volební preference dlouhodobě padaly 
někam k 10 %, potom přišel nový lídr a ODS 
se začala zvedat z prachu popela jak bájný 
pták Fénix. Optimistické odhady se nakonec 
pohybovaly někde okolo 25 %.

Ale ještě dva měsíce před volbami byla 
realita podstatně chmurnější. Skutečnost, 

která byla ovlivněna dlouhodobým chová-
ním představitelů ODS v předchozích měsí-
cích, jež zanechalo mezi voliči nesmazatel-
nou stopu, byla nakonec k ODS jako straně 
milosrdnější. Výsledek v České republice 
20,22 % je důsledkem dlouhodobého půso-
bení ODS navenek.
Teď tedy k dalšímu patru. Druhý pohled 

– výsledky v Libereckém kraji.

Není moc co říci. Způsob volební kampaně 
směřované pouze na jednoho lídra, v čemž 
jsme byli s největší pravděpodobností jediní 
v celé republice a ze všech stran, vyhrocený 
způsob na konci volební kampaně, přinesl 
libereckému kraji pouze 20,47% výhru. To 
je neuvěřitelný propad proti předchozím 
parlamentním volbám. Přesto je nutné kon-
statovat, že jsme společně s dalšími třemi 
kraji vyhráli volby na krajské úrovni.
Třetí pohled patří již zmíněné Jablonec-

ké oblasti.

To důležité už jsem řekl. Výsledky Jablo-
necké oblasti jsou ojedinělé. Aby z celého 
libereckého regionu, byly získány posla-
necké mandáty do poslanecké sněmovny 
parlamentu ČR pouze z Jablonce nad Nisou, 
to historie nepamatuje.
Čtvrtý pohled by měl patřit Jablonci. 

Jak to vnímáš a jaká byla kampaň?

Tady také není co říci a výsledek je po-
těšující. Kampaň nebyla konfrontační, byla 
vstřícná, a zaměřená na děti. Dlouhodobá 
prezentace ODS přinesla Jablonci nadprů-
měrný volební výsledek ve výši 25,07 %. 
Součástí tohoto výborného výsledku jsou 
i výsledky jednotlivých kandidátů. Ještě 
jednou blahopřeji všem, kteří se voleb zú-
častnili na naší kandidátce.
Ještě si dovolím doplnit pátý pohled – 

obecný.

Voliči všeobecně, ale i z naší strany, nám 
dali najevo, že chtějí zásadní změnu a dali 
přednost novým tvářím. Ty staré byly od-
sunuty na nevolitelné pozice. Do výsledku 
voleb se samozřejmě započítaly i chyby z vo-
lební kampaně. Proto se nemůžeme divit, že 
je výsledek takový, jaký je.

Obecně voliči prokázali mnoho rozumu 
a zodpovědnosti. Volili strany, které nenabí-
zejí snadný život v bavlnce, ale zodpovědný 
přístup k hospodaření i boji proti korupci. 
Také projevili smysl pro realitu a nepodlehli 
populistickým slibům. To je velká naděje pro 
budoucnost České republiky.
Děkuji za rozhovor a přeji ti úspěch 

do dalších bojů.

Já také děkuji za rozhovor a hlavně naším 
voličům za podporu. Věřím, že budou ODS 
podporovat i v nadcházejících komunálních 
volbách a zvolí si stejně zodpovědné zástup-
ce na radnice měst a obcí Jablonecka. Do té 
doby přeji krásné léto a pěknou dovolenou.

Vladimír Kordač

Výsledky květnových voleb v Libereckém kraji

Okres Česká Lípa, vítězství ČSSD

Okres Liberec, vítězství ČSSD, v závěsu ODS

Okres Jablonec, vítězství ODS

Okres Semily, vítězství ODS

Česká Lípa

Liberec

Jablonec

Semily
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Paní doktorko, s jakými pocity jste 

prožívala výsledky voleb do sněmovny. 

Čekala jste, že získáte poslanecký 

mandát?

IW: Pro mě to bylo obrovské překvapení 
až šok (úsměv). Nečekala jsem to. Byla jsem 
uprostřed kandidátky jako devítka a to není 
místo, kde by bylo zvolení pravděpodobné. 

Já na Vás prozradím, že jste v ODS osm 

let, jste členkou místní rady, máte advo-

kátní praxi, jste vdaná a máte dvě malé 

děti. To zní jako idyla a teď Vám do ní 

vpadla veřejná funkce, se kterou jste 

nepočítala. Zvládnete to?

IW: To, že jsem s tím nepočítala, nezna-
mená nic víc, než že se s tím budu muset 
postupně vyrovnat a zorganizovat si rodinný 
i pracovní život jinak. Naštěstí mám v ro-
dině velkou oporu a s manželem musíme 
promyslet, jak vše skloubit, abychom novou 
situaci vyřešili.

Takže neuvažujete, že byste se mandá-

tu vzdala a dala přednost rodině?

IW: Rozhodně jsem ani na okamžik neu-
važovala, že bych nepřijala mandát, který 
pro mne znamená závazný projev důvěry 
ze strany voličů a odpovědnost vůči nim. 
Žijeme v moderní době, kdy se dá zvládnout 
kariéra i rodina. Udělám vše pro to, aby 
moje práce ve sněmovně byla pro občany 
přínosem a přitom nebyla na úkor rodiny.

Druhým poslancem občanské demokra-

tické strany za Jablonec i za Liberecký 

kraj je ředitel jablonecké nemocnice 

MUDr. Vít Němeček MBA. Absolvent Lé-

kařské fakulty Univerzity Karlovy Hradec 

Králové a Brněnské International Busi-

ness School je ženatým otcem dvou dcer. 

Členem ODS je od roku 2006 a je také 

členem fi nančního výboru města. V lednu 

oslavil 48. narozeniny. 

Mám pocit, že stejně jako Vaše kolegy-

ně máte svůj život, svou kariéru, rodinu 

a mandát byl pro Vás určitým dilematem, 

kdybych měl parafrázovat klasika: Vzít či 

nevít, to je to, oč tu běží…

VN: Nelze nevzít. Mandát vznikne roz-
hodnutím voličů a ti to udělali za mne. 
Pokud jsem kandidátem strany do volené-
ho orgánu, vždycky musím být připravený 
na eventualitu, že budu zvolen. To je riziko 
podnikání a jako s každým takovým se ním 
musí počítat. Zároveň je to výzva a nová 
role v životě.

Pro média jste uvedl, že Vaše zvolení 

neprovázela euforie a bylo to překvapení, 

ze kterého jste měl velmi smíšené pocity. 

Můžete je trochu popsat?

VN: Samozřejmě to překvapení bylo, jak 
jsem uvedl od voleb mnohokrát, ale to už je 
pryč. Na jednu stranu je to vždy radost, když 
vám dají lidé důvěru a hlas v takovém počtu. 
Na druhou stranu vidíte hromadu problémů, 
které to přináší. Dnes řeším praktické věci, 
jak zorganizovat svou současnou práci, 
jak a kde zařídit svou regionální kancelář 
a mnoho dalších záležitostí, které s mandá-
tem souvisí. 

Plánujete zastoupení v Jablonci nebo 

i jinde?

VN: S kolegyní postupujeme společně 
a budeme se doplňovat. Vzhledem k tomu, 

Představujeme naše nové poslance
že má malé děti, bude se soustředit přede-
vším na Jablonecko. Já jsem méně vázaný, 
tak budu mít pobočky regionální kanceláře 
i v České Lípě a Semilech, ale v Jablonci 
nad Nisou je moje hlavní základna, samo-
zřejmě. Takto budeme schopni společně 
zajistit poslanecké dny i ve zmíněných 
okresech.

Který krok je tedy pro Vás nyní nejdů-

ležitější?

VN: Myslím, že zařazení do výboru ve sně-
movně. Bylo by dobré, kdybych se dostal 
do zdravotnického výboru, kde bych vzhle-
dem ke své profesi byl zřejmě nejužiteč-
nější.

Poslanec, ředitel nemocnice a chirurg 

v jedné osobě. Budete to všechno zvlá-

dat, opustíte některou funkci?

VN: Musím si to důkladně rozmyslet a roz-
hodnutí neudělám hned. Odkládám jej 
o několik měsíců a praxe ukáže nejlepší 
řešení. Probral jsem to v rychlosti se svou 
rodinou, svými spolupracovníky a zřizovate-
lem nemocnice. Ve funkci ředitele jsem více 
manažerem, než lékařem a vím, že se dá 
stihnout hodně, ale musí být dobrá dělba 
práce, správně zorganizovaný čas a rovno-
měrně rozložené síly. Uvidím, zda je to mož-
né zvládnout všechno či nikoliv. V žádném 
případě ale nechci, aby to zasáhlo do mého 
soukromého života, do rodiny. Rozhodně ta-
ké nechci, abych některou z těch prací dělal 
nedostatečně. 

Jako chirurg a operatér musíte mít 

stále praxi, to zvládnete časově?

VN: Věřím, že ano. Už dnes se jako chirurg 
angažuji málo, operuji jen jeden klinický den 
v týdnu. Odbornost si však chci zachovat, 
abych se měl kam vrátit.

Paní doktorko, jak Vy vnímáte pravico-

vou politiku? V čem spočívá a kde má své 

priority?

IW: Je to především politika zodpověd-
nosti. Každý člověk by měl být v co největší 
míře odpovědný sám za sebe a aktivně 
přistupovat k zabezpečování potřeb svých 
a své rodiny. Stát je zase odpovědný za to, 
aby budoucí generace neplatily dluhy za  
nás. Bude-li to fungovat, pak bude prospe-
rovat i naše republika. K tomu na druhé 
straně patří i solidarita a péče o ty, kteří to 
skutečně potřebují.

Jak odpočíváte, co ráda děláte a kde 

dobíjíte baterky? 

IW: Hlavně v rodině, která je u mě na prv-
ním místě. A pak také ve sportu. Od malička 
hraji tenis, v létě ráda jezdím na kole po Ji-
zerských horách, v zimě na lyžích a ráda 
cestuji.

Letošní volby byly jistě pro mnoho z nás velkým překvapením. Nevyplnily se odhady 
sociologických průzkumů a rozdíl mezi vítěznou ČSSD a ODS nebyl nijak vysoký. Pořa-
dím na kandidátkách řádně zamíchali voliči a díky kroužkování změnili dosti významně 
obsazení dolní komory našeho parlamentu. Překvapení nemile byli kandidáti na před-
ních příčkách, kteří se do sněmovny nedostali a samozřejmě jsou překvapeni i ti, kteří 
se vznikem svého mandátu nepočítali. Do té druhé kategorie patří i naši dva poslanci 
ODS za Jablonecko: Ivana Weberová a Vít Němeček. Zda je tomu opravdu tak jsem 
ze obou zeptal v krátkém rozhovoru. Oba navíc zatím nepracovali ve volených 
veřejných funkcích a tak patří mezi nové tváře v politice. 
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NOVÍ POSLANCI

A Vy, pane doktore?

Kde Vy dobíjíte baterky?

VN: Také v kruhu rodiny. A stejně jako moje 
kolegyně mám sportovní aktivity. Rád jezdím 
na kole, plavu a v zimě lyžuji.

Už jste řekl, ve kterých výborech byste 

chtěl pracovat. Jaké budou Vaše priority?

VN: Priority samozřejmě vyplývají z pro-
gramových východisek pravicových stran. 
Podpořím všechny myšlenky a všechny návrhy 
zákonů, které mají směřovat k tomu, aby tato 
země dlouhodobě dobře fungovala. Aby měla 
stabilní systém veřejných fi nancí, aby zde bylo 
prostředí příznivé pro podnikatele, pro lidi, kte-
ří vytvářejí pracovní místa. Protože pracovní 
místa nevytváří vláda či místní správa a sa-
mospráva, nabízejí je zejména podnikatelé. 
Přirozenou součástí pravicové politiky je rov-
něž adresný sociální systém. Ten musí účinně 
pomáhat lidem, kteří se ne vlastní vinou do-
stali do obtížné ekonomické situace. Pravicové 
vidění světa samozřejmě podporuje a rozvíjí 
i další solidární systémy, hlavně zdravotní 
a důchodový. Důležité je však jejich nastavení, 
způsob fi nancování a efektivní řízení. Tyto věci 
budeme řešit jinak než levicové strany, Chce-
me být adresnější, konkrétnější. Rozdíl mezi 
pravicovou a levicovou politikou je v tomto 
směru v časovém horizontu. Nás nezajímají 
okamžité efekty, ale dlouhodobá stabilita.

Poslední otázka je společná. Oba dva 

jste na kandidátce do zastupitelstva města. 

Budete na podzim kandidovat v komunálních 

volbách?

IW: Ano. Byla jsem zvolena místním sněmem 
a doufám, že budu užitečná i pro naše město.

VN: Já jsem stejného názoru a jsem si jist, že 
jako poslanec a zároveň jako zastupitel mohu 
pro Jablonec udělat mnohem víc. Dále si mys-
lím, že problémy z komunální roviny je potřeba 
přenášet na půdu sněmovny, kde je to správné 
místo pro odstranění chyb v zákonech, které 
na úrovni místní správy a samosprávy způsobují 
řadu komplikací, místo aby práci a život lidem 
zjednodušovaly.

Přeji vám oběma hodně úspěchů a budu se 

těšit na další rozhovor, který již bude o vaší 

konkrétní práci. To už budeme znát i výbory, 

ve kterých pracujete a funkce, které vám 

kolegové poslanci přisoudili.

VN: Také děkuji za rozhovor. Svou práci 
ve sněmovně beru velice vážně. Jakmile budu 
mít v provozu svou jabloneckou kancelář, budu 
se těšit na podněty a návštěvy všech občanů, 
které tímto už dopředu zvu.

IW: Já se chci k tomu pozvání přidat. Určitě 
v dalším čísle uveřejním své poslanecké ho-
diny a budu se těšit na všechny, kdo pozvání 
přijmou. Myslím, že mohu za oba prozradit, že 
chystáme otevření kanceláří ve společných pro-
storách nového sídla ODS. Všem čtenářům přeji 
pěkné léto za nás za oba.

Vladimír Kordač

Všem podporovatelům, příznivcům a voličům děkujeme za to, že ODS na Jablonecku 
volby vyhrála. Díky vašim hlasům máme v Jablonci dva poslance: JUDr. Ivanu Weberovou 
a MUDr. Víta Němečka, což je úspěch, který jsme dosud nezaznamenali.

Letos voliči projevili mnoho moudrosti a nepodlehli populistickým slibům. Zvolili koa-
lici zodpovědnosti a je v zájmu nás všech, aby měla sílu efektivně řešit současné pro-
blémy. Věřme, že splní naše naděje a očekávání. Naši poslanci k pozitivnímu výsledku 
napnou všechny síly.

Závěrem vás chceme požádat, abyste nám svou přízeň zachovali i v podzimních 
komunálních volbách a stejně jako ve vyšších patrech politiky chceme i na Jablonecku 
nabídnout realistické a zodpovědné vedení měst a obcí.

ODS Jablonec: děkujeme!

Zleva doprava:
          MUDr. Vít Němeček, poslanec PS PČR
                    JUDr. Ivana Weberová, poslankyně PS PČR
                              Ing. Petr Beitl, předseda místního sdružení Jablonec
                                        Ing. Karel Dlouhý, předseda oblastního sdružení Jablonec 

Uplynulý víkend byl pro mnohé z nás 
ve znamení volebního kongresu. Za jablo-
neckou ODS vyrazila do pražského hotelu 
Clarion silná sestava delegátů: Ing. Karel 
Dlouhý, Ing. Petr Beitl, Ing. Miloš Vele, 
Martin Romaňák, Lukáš Petrů, Ing. Jiří Ne-
jedlo, Miroslav Pelta a samozřejmě naši 
dva noví poslanci: JUDr. Ivana Weberová 
a MUDr. Vít Němeček.

Dnes jsou všechny výsledky voleb zná-
mé, takže jen pro úplnost dodejme, že 
Petr Nečas získal velmi silný mandát 87 % 
hlasů. Překvapením bylo zvolení Miroslavy 
Němcové do funkce 1. místopředsedkyně 
ODS a na zbývající čtyři posty místopřed-
sedů byli zvoleni: Saša Vondra, Jiří Pospí-
šil, Pavel Blažek a Pavel Drobil. 

Výsledek je tedy jasný. Zajímavá však 
byla na 21. kongresu atmosféra, která 
byla skutečně výjimečná. Už v sobotu 
bylo mezi delegáty cítit značné napětí 
a bylo zajímavé pozorovat, jak nenápadně 

probíhají dohody o podpoře toho či onoho 
kandidáta. Asi nejzlomovějším okamži-
kem bylo zvolení 1. místopředsedkyně Mi-
roslavy Němcové. Tento okamžik způsobil 
v sále velkou změnu nálady a značný roz-
ruch. Volba dalších místopředsedů, podle 
přání předsedy Petra Nečase, znamená 
významnou změnu, kterou delegáti uvítali 
dlouhým potleskem vestoje.

Na fotografi i představuje naší poslankyni 
Ivanu Weberovou Alexandr Vondra před-
sedovi TOP 09 Karlu Schwarzenberkovi.

Ohlédnutí za kongresem ODS
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ROZHOVOR

Karáskovy letní recepty
Na tradičního hosta rozhovorů v našem občasníku 
Petr Karáska jsem si dnes nachystal několik 
překvapení. To chci vidět, jak se s nimi vypořádá.  
Minule jsme se bavili o blížících se volbách, 
tak určitě očekává, že se ho budu ptát, jak 
je spokojen s výsledky a jak vidí v nových 
souvislostech blížící se podzimní volby 
komunální. Jak ho znám, tak určitě připravil 
nějaké analýzy a prognózy. Ale o parlamentních 
volbách již bylo řečeno snad vše, na podzimní 
bude více času po prázdninách. Takže téma: 
léto, přehrada, výlety, letní hudební festivaly, 
cestování, vaření. To jsem na chlapce zvědavej. 
Na úvod troška konfrontace se sousedy.

Bydlel jsem v Janově, se starostou jsme 

se pro toto číslo Zpravodaje bavili o od-

kanalizování Janova, odkud teče voda 

do jablonecké přehrady. Co je podle tebe 

důležité pro čistou přehradu bez sinic?

Jako ve všem – méně řečí, více práce.. 
Pro přehradu je nejdůležitější, aby do ní 
netekly splašky a látky v nich obsažené aby 
nekrmily sinice. V Jablonci ještě před pár 
lety tekly – přímo z roury u loděnice Delfín 
od Háskových vil, přes nedokonalá čistící 
zařízení z Břízek a ulice Sportovní, přes 
průsaky z oblasti u třetí přehrady. Vymys-
let, připravit a zrealizovat funkční soustavy 
kanalizace bylo dost složité, bez čerpacích 
stanic nemožné, ale povedlo se to do roku 
2006. A v posledních  letech přes mnohdy 
tropická léta sinic výrazně ubylo. Chtělo by 
to ještě dořešit oblasti konce ulice Arbeso-
vy, Za Hrází včetně Slunečních lázní, před 
vtokem do štoly z Lučanské Nisy ulici Pře-
myslovu a objekty dole u Podhorské. Přes 
různý stupeň provedené přípravy to bohužel 
po roce 2006 nějak usnulo. To samé platí 
i pro záměr převedení čisté vody z přehrady 
na Kamenici pomocí dnes již nevyužívaného 
vodovodu z prameniště Kristiánov.

Pro přehradu asi byly jiné priority, třeba 

nové molo pro kachny. A co ten Janov?

Přítok štolou z Loučné využívá Povodí La-
be omezeně, většinou stačí přímé zásobení 
potoky do druhé a třetí přehrady a přítok 
kvalitnější vody štolou z Pasek. A Janov je 
pro kompletní odkanalizování dost složitej, 
hlavně ekonomicky. Jedná se z velké části 
o rozptýlenou zástavbu rekreačního cha-
rakteru. SVS má dost přísná ekonomická 
pravidla, nutné bude hledat možné dotační 
tituly na našich ministerstvech. Reálně 
bych se soustředil na centrum obce a blíz-
kost vtoku do štoly – úřad, bytovky, škola, 
školka, sklárna, restaurace, hotel. Stávající 
čistírna odpadních vod určitě kapacitně 
nebude vyhovovat, metodicky nejsprávnější 
je vybudování kanalizačního sběrače s na-
pojením na systém v Jablonci s odvedením 
odpadních vod na centrální ČOV do Liberce.

Pro individuální rozptýlenou zástavbu 

bych se pro tuto třeba desetiletou chví-
li z pohledu jablonecké přehrady spolé-
hal na větší vzdálenost od vtoku do štoly, 
směšovací rovnici a samočistící schopnost 
toku. Samozřejmě větší producenty jako 
penziony, restaurace apod. bych i tady řešil 
důsledně pomocí domovních čistíren od-
padních vod.

Já tě roky znám jako náruživého lyžaře, 

to v létě za veder asi trpíš?

Ty lyže mám pořád moc rád. Mám teď ale 
už pár let takový období, možná to je tím, 
jak stárnu, že léto, teplo, kraťasy, lehký oděv 
mám snad ještě radši. Nemusíš pořád házet 
sníh, sušit boty a rukavice, topit, všechno 
je jednodušší. A hrozně se vždycky těším 
na výlety, pěší turistika, to je teď moje nej-
oblíbenější zábava.

Tak to mi nahráváš na další připravenou 

otázku. Kam rád chodíš v okolí Jablonce, 

co bys mně a čtenářům doporučil?

V Jablonci nemusíš turistický cíle nikomu 
doporučovat, tady zná okolí snad každý. 
Nádherných míst a vyhlídek je tady celá řa-
da. Mně se na okolí Jablonce vždycky nejvíc 
líbila ta rozmanitost daná kontaktem tří ge-
ologických jednotek na malém území. Žula 
– to jsou Jizerky, břidlice – údolí Kamenice 
a Jizery, pískovce – Maloskalsko. Neznám 
druhou takovou oblast.

Tak mi řekni svá nejoblíbenější místa 

nebo výletní trasy na žule, břidlici a pís-

kovci.

Na žule – vodopády Jedlové, Jizerka, 
Štolpich s Ořešníkem, Frýdlantský cimbuří. 
Cesta z Tanvaldu přes Muchov, Černou 
Studnici, Novou Ves. Nebo tisíckrát procho-
zený a proběhaný území mezi přehradou, 
Jindřichovem, Bramberkem a Severákem. 
Břidlice – okruh z Podspálova, Riegrovou 
stezkou do Semil, Bozkov a jeskyně, dolů 
ke Kamenici a podél ní zpátky. A pískovce – 
Besedice, Klokočský skály, cesta po kuestě 
(to je vrstevnatý výchoz odolnějších hornin) 
z Rotštejna do Koberov.

K létu patří hudební festivaly. V rozho-

voru v Měsíčníku, co vydává radnice, jsi 

jednou říkal, že hraješ na piáno a na kyta-

ru a že bys si chtěl zazpívat s bigbítovou 

kapelou. Už se ti to povedlo, uslyšíme tě 

někde na fesťáku?

Tohle zůstává nadále jen snem a přáním. 
Jagger ani Tyler, Hejma ani Mišík se neozva-
li, asi ten Měsíčník nečtou. Ale to nevadí, 
mezitím jsem se naučil ještě alespoň na ta-
hací harmoniku. Na ty fesťáky jezdím každej 
rok, loni jsem byl s dcerou na Bezdězu 
a určitě tam pojedem letos znovu. Možná 
i na Benátskou, taky na Vostrově v Mnicho-
vě Hradišti bývají výborný koncerty.

A co cestování a cizina, kam jezdíš 

na dovolenou?

Já jsem fanatik přes ty pískovce – Brou-
movský stěny, Ostaš, Teplice, Adršpach, 
Český ráj, Kokořín, Labský pískovce – to 
mě od dětství fascinuje. Před pár lety jsme 
se ženou jeli vlakem do Trutnova a šli přes 
Rýchory, Krkonoše a Jizerky domů. S nocle-
hem na Pomezních boudách a na Jizerce. 
Pokud to bude možný, rádi bychom to zo-
pakovali. Druhá etapa vede celá z východu 
na západ – kdyby to někdo chtěl jít a pražilo 
celej den slunce, jako tenkrát, tak bacha 
na spálenou levou nohu. Do ciziny na dovo-
lenou jezdíme poslední dobou do Alp do Ra-
kouska nebo do Dolomit.

Léto je také čas zahradních slavností, 

grilování a hodování. Na závěr jsem si 

na tebe připravil záludnou otázku. Umíš 

něco uvařit? Řekni mi na to recept.

To je opravdu podezřelá otázka, teda 
od kohokoliv jiného. Ale pamatuju se, že 
když jsi ještě měl hospodu v Pražáku v Ja-
nově, tak že tvoje dršťkovka, to byl pojem. 
A kuchyně byla vyhlášená. Nebudu před-
stírat, že doma vařím. Občas pomůžu, to 
ano, nedávno jsme dělali můj oblíbený sulc, 
takže si to ještě pamatuju. Tak poslouchej, 
recept mám od táty: 2 – 3 packy a 1 koleno 
(vše z prasete) vařit, jednou slít vodu. Pak 
přidáš bobkový list, nové koření, celý pepř, 
2 cibule, tymián a celerovou nať nebo libe-
ček. Vaříš to všechno dohromady, až to jde 
od kosti. Pak obereš a nakrájíš maso, ume-
leš ten zbytek z prasete, kosti máš pro psa. 
Vodu přecedíš a dáš do ní maso, to namleté, 
nakrájenou vařenou mrkev, kyselé okurky, 
přidáš dost soli a octa a jen přivedeš k varu. 
Pak naleješ do pekáče a necháš ztuhnout.

Za rozhovor děkuji, recept všem dopo-

ručuji.

Taky děkuju, přeju pěkný výlety a dobrou 
chuť.

Vladimír Kordač
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Vlaková zastávka Jablonec centrum

REPORTÁŽ

Není naší snahou stále něco kritizovat, proto 
jsme se upřímně snažili najít na nově vybudo-
vané zastávce nějaká pozitiva. Bohužel, skoro 
marně. Určitě je dobře, že se lidem v bezprostřed-
ním okolí nové zastávky rozšiřuje možnost dopravy 
vlakem a nemusí se složitě přepravovat na hlavní 
vlakové nádraží, ale to je hubený výsledek za akci, 
která stála 11 miliónů z kapes daňových poplatníků.

Každá akce takového rozsahu by měla mít svou 
vizi a logiku. Je třeba se ptát: komu bude tato 
zastávka sloužit? Místním občanům z okolí? 
Ano. Ostatním obyvatelům města? Ne. Obyvatel 
Mšena či Pasek musí nasednout do autobusu MHD 
a nechá se dovézt na nově zrekonstruované hlavní 
nádraží. Návštěvníkům města? Také ne. Turista, 
který vystoupí s kufrem uprostřed pustiny si bude 
myslet, že omylem vysedl kdesi na periferii, prokleje 
autora projektu a bude se vláčet se svou batožinou 
po strmých schodech na rušný průtah městem. To 
není vábivá představa.

Smysl nádraží by měl spočívat ve snadné do-
stupnosti. K současné zastávce autobus nepřijede 
a jiný dopravní prostředek také ne. Představme si 
realizaci původního návrhu z pera Petra Karáska. 
Ten měl vizi společného terminálu v areálu garáží 
MHD U Remize. Tam by vlak zastavil na úrovni hor-
ního patra s obchody a eskalátory. O úroveň níž by 
byly zastávky autobusů městské i meziměstské do-
pravy. Kdyby náš potenciální turista vystoupil tam, 
mohl by se občerstvit, uložit batožinu do úschovny 
a vybrat si, kterým spojem a kam pojede. Do centra 
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by to měl po rovině pár kroků. Autobusy by měly samostatný vjezd na okružní křižo-
vatku u Zeleného stromu a vše by bylo jednodušší a logičtější. 

Je na posouzení čtenářů, kterou variantu by upřednostnili. Fakt je, že oněch
11 miliónů je nenávratně pryč stejně, jako je pryč Jindřich Berounský z ČD. Pokud 
doufal, že se na nové zastávce stane výpravčím, má smůlu. Pokud to měla být jeho 
předvolební kampaň, pak nás stála mnoho a měl by rozbít doma prasátko a nějakou 
korunu za tento nesmysl přispět.                                                                       redakce
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Neděle 18. července
Liberec, Ještěd
Výjezd veteránů na Ještěd
Ukázková jízda spolehlivosti do 
vrchu až na úplný vrchol hory 
Ještěd, start: Křižany.

Čtvrtek 22. července
Eurocentrum – Letní scéna
Jablonecké kulturní léto
Hafan Studio: 
Choboťáci, velryba a darebáci
Vyprávění o světě, který je pro 
děti samozřejmý, ale dospělým 
už na něj nezbývá čas. Na moti-
vy Trnkovy Zahrady. Od 17 hodin.

Sobota 24. července
Liberec
Speleologický den
Den otevřených dveří Hanychov-
ské jeskyně.

Dolánky u Turnova
Folková noc na Frýdštejně
Jubilejní ročník hudebního festi-
valu. 24. a 25. července.

Zubačkou 
na Svatoanenskou pouť 
a na Harrachovské slavnosti
Zvláštní vlaky na ozubnicové 
trati. Trasa: Tanvald/Kořenov 
a zpět.

Sklárna a minipivovar 
Novosad&syn
Harrachovské pivní 
slavnosti a Sklářský jarmark

Hejnice – MCDO
Koncert
Drahoslav Gric – varhany, Karel 
Chudý – violoncello. 
Od 15.30 hodin.

LETNÍ AKCE DEN PO DNI

6. Anenská sklářská 
slavnost na Jizerce
Tradiční pouť. 
• Příjezd zakladatele skláren 
na Jizerce F. A. Riedla a po-
žehnání slavnosti • Ukázky 
sklářských a ostatních tradič-
ních řemesel a prodej výrob-
ků • Vystoupení folklórního 
souboru Šafrán • Koncert 
Jablonecké píšťalky • Lout-
ková divadla se zpěvy pro děti 
• Příjezd výpravy historických 
kol z polského Orle • Sou-
těže taneční, dřevorubecké, 
lyžařská štafeta • Rýžování 
drahých kamenů, odlévání 
pytláckých kulí • Pozorování 
slunce hvězdářskými dale-
kohledy. Občerstvení tradič-
ní i netradiční. Po celý den 
prohlídky Muzea Jizerských 
hor. Odpoledne fi lm z našeho 
regionu „Mír jejich duši“. 
Od 10 hodin.

Sobota 3. července
Liberec, Alfavaria
Alfavaria Oldies – Historic 
rallye Leopolda Lancmana
Soutěž veteránů. Od 8 hodin.

Státní zámek Sychrov
Sinead O´Connor – open air
Exklusivní koncert kontroverzní 
irské zpěvačky. Od 20 hodin.

Spolek Frýdlantské okresní dráhy
Motoráčkem 
Na Hejnickou pouť
Projížďka u příležitosti konání 
Hejnické pouti a oslav 110. vý-
ročí zahájení provozu na trati 
Raspenava/Bílý Potok pod Smr-
kem. Trasa: Turnov/Liberec/
Hejnice/Bílý potok a zpět.

Hejnice
Hejnická pouť
Tradiční letní městská slavnost. 
Velký kulturní program, mše 
v bazilice. 3. a 4. července.

Hejnice – MCDO
Koncert
Jiřina Pokorná – varhany, Miro-
slav Kejmar – trubka, Michiyo 
Keiko – soprán. Od 15.30 hodin.

Státní zámek Lemberk
Prázdniny na věži
Zpřístupnění zámecké věže 
s výhledem do krajiny a dole 
do hladomorny. Od 1. do 11. 
července. Denně od 9.30 hodin. 

Hrad a zámek Grabštejn
Výlety do historie
Šermíři, kejklíři a hudebníci, 
Šípková Růženka a další. 
Od 3. do 6. července.

Neděle 4. července
Státní zámek Lemberk
Recitál Radka Tomáška
Recitál člena skupiny Rangers-
Plavci. Od  17 hodin.

Hrad a zámek Grabštejn
Spirituál Kvintet
Koncert k 50. výročí vzniku 
folkové kapely. 

Pondělí 5. července
Eurocentrum
Léto tančí 2010
Letní dílna pohybu, tance a ryt-
mu. Modern Jazz, Afro tance, 
Afro bubenický workshop, Body-
terapie. Od 5. do 10. července.

Lučany nad Nisou
Kostel Navštívení Panny Marie
VIII. Cyrilometodějský 
koncert
Barbara Polášková – mezzosop-
rán, Dagmar Virtová – housle 
a Drahomíra Matznerová-Chvá-
talová – varhany. Od 18 hodin.

Čtvrtek 8. července
Kostel sv. Anny
Z Vídně na Brodway
Melodie z oper a muzikálů Čar-
dášová princezna, Hraběnka 
Marica, Veselá vdova a dalších. 
Od 19 hodin.

Liberec, Tipsport Aréna
Svatojakubská pouť
Pouťové atrakce a stánky s občer-
stvením. Večerní zábava i  hňo-
stroj. Od 8. do 11. července.

Pátek 9. července
Hrad a zámek Grabštejn
Jaroslav Hutka
Koncert folkového hudebníka, 
skladatele a písničkáře. 

Sobota 10. července
Vratislavice nad Nisou
III. Oberlausitz Rallye 2010
Mezinárodní jízda historických 
vozidel.

Železný Brod, koupaliště
Jaroslav Hutka
Koncert. Od 20 hodin.

Zubačkou za Krakonošem 
do Kořenova
Zvláštní vlaky na ozubnicové 
trati, setkání s vládcem hor. Tra-
sa: Tanvald/Kořenov/Harrachov 
a zpět.

Čtvrtek 15. července
Eurocentrum – Letní scéna
Jablonecké kulturní léto
Peter Lipa Band (Slovensko)
Nejvýznamnější osobnost slo-
venského jazzu se svou dopro-
vodnou skupinou. Od 17 hodin.

Sobota 17. července
Jizerka
Přátelské setkání
5. výročí otevření turistického 
hraničního přechodu Jizerka/
Orle. 

Vlakem na Svijanské 
slavnosti piva
Zvláštní historický vlak do Svi-
janského Újezdu. Trasa: Tan-
vald/Železný Brod/Turnov/Pří-
šovice, Turnov/Železný Brod/
Tanvald.

Svijanský Újezd
Svijanské slavnosti piva
Tradiční slavnosti s doprovod-
ným programem.

Čtvrtek 29. července
Eurocentrum – Letní scéna
Jablonecké kulturní léto
Shahab Touloie Trio (Írán/ČR)
Skupina osobitého hudební-
ka, spojující bohaté hudební 
prvky perské tradice a vroucí 
exprese španělského fl amenca. 
Od 17 hodin.

Železný Brod
Kostel sv. Jakuba Většího
Svatojakubská neděle
Oslava svátku sv. Jakuba.

Pátek 30. července
Malá Skála
Benátská noc
18. ročník festivalu předních 
českých i zahraničních kapel 
a interpretů. Od 30. července do 
1. srpna

Neděle 31. července
Malá Skála
Neckyáda
V rámci Benátské noci. 

Státní zámek Sychrov
Rusalka
Klasika pod hvězdami.

Hrad a zámek Grabštejn
Varhanní koncert
Miroslav Pšenička – varhany, 
Richard Šeda – cink. 

Středa 4. srpna
Kostel sv. Anny
Ivo Kahánek
Virtuózní klavírní recitál „Pocta 
Chopinovi“. Od 19 hodin.

Knihovna Vratislavice n.  N.
Veselé obrázky Věry Tatarové
Zahájení výstavy. Od 16 hodin.

Čtvrtek 5. srpna
Eurocentrum – Letní scéna
Jablonecké kulturní léto
Vertigo Quintet 
& Dorota Barová (ČR/SR)
Křehká, atmosférická a poslu-
chačsky přístupná hudba s in-
spiracemi z free jazzu, world 
music, soudobé vážné hudby 
i popu. Od 17 hodin.

Pátek 6. srpna
Harrachov, areál velkých 
skokanských můstků
Keltská noc 2010
Hudební festival. 6. a 7. srpna.

Sobota 7. srpna
Státní zámek Sychrov
Návrat mušketýrů
Tradiční setkání s šermířskou 
skupinou Merlet v zámeckém 
parku. 7. a 8. srpna.

Hrad a zámek Grabštejn
Grabštejnské létohrádky
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Pátek 27. srpna
Eurocentrum – Letní scéna
Rock na konec léta
Hudební festival Euroregionu Nisa. 
Kohout plaší smrt (Jablonec n. N.), 
Leniwec (Jelenia Góra), Hitfakers  
(Liberec/Praha), Closeknit (Liberec), 
Philharmonica (Jablonec n. N./ Li-
berec), Big Fish Gone (Turnov), Café 
Jazz (Bautzen). Od 14 hodin.

Sobota 28. srpna
Tanvaldský Špičák
Letní slavnost aneb Putová-
ní za obrem ve Špičáku 

Liberec, Panský lom
Evropská noc pro netopýry
Setkání s živými netopýry, před-
náška pod širým nebem, ukáz-
ky výzkumu netopýrů.

Pátek 3. září
Eurocentrum
Naivní divadlo Liberec
Písmenková polívka
Pohádka pro děti. Od 17 hodin.

Vratislavice nad Nisou
Porsche Classic Festival 
17. ročník setkání majitelů automo-
bilů Porsche v ČR. Od 3. do 5. září.

Hrad a zámek Grabštejn
Grabštejn Worldfest
Nejmenší festival etnické, alter-
nativní hudby a divadla. 
Od 3. do 5. září.

Sobota 4. září
Eurocentrum  
Divadlo Tramtarie Olomouc
Polízanice malé čarodějnice
Pohádka pro děti. Od 17 hodin.

Desná v Jizerských horách
Riedlova vila
Desenská dechovka
Přehlídka amatérských decho-
vých kapel. Od 13 hodin.

Kristiánov
Mariánská sklářská pouť
Tradiční sklářská pouť v místě 
bývalé sklářské osady, stánky 
s řemeslnou výrobou, tradič-
ním jizerskohorským zbožím 
a občerstvením všeho druhu, 
bohatý kulturní program a stylo-
vé atrakce. 

Smržovka
9. Krajské dožínkové 
slavnosti 
Dožínkový průvod a předávání 
dožínkových věnců. Staročeský 
jarmark. Představení regionál-
ních výrobců potravin. Bohatý 
doprovodný program,

Hejnice – MCDO
Koncert
Jiřina Pokorná – varhany, Miro-

slav Kejmar – trubka, Jan Kej-
mar – trubka, Miroslav Kejmar 
– tympány. Od 15.30 hodin.

Neděle 5. září
Kostel sv. Anny
Varhanní koncert
Adolf Melichar – varhany, Iva-
na Veberová – soprán, Lukáš 
Sládek – basbaryton, Lubomír 
Havlák – tenor. Koncert chrámo-
vé hudby, v němž zazní skladby
 J. S. Bacha, W.A. Mozarta, J. Ch. 
Rameaua, E. Griega a dalších. 
Od 19 hodin.

Pátek 10. září
Městské divadlo
Iuventus, gaude! jubilující
aneb Už je nám pět...
Účinkují: Iuventus, Gaude!, Me-
nitas Cantoras z brazilského 
města Nova Petrópolis a další 
hosté. Od 18 hodin.

Sobota 11. září
Jablonec nad Nisou
Dny evropského kulturního 
dědictví
Kostel sv. Anny
Den památek
Den otevřených dveří. 
Od 9 do 12 hodin.

Městské divadlo
Den památek
Prohlídka jeviště divadla a zvu-
kové a osvětlovací kabiny v rám-
ci dnů evropského kulturního 
dědictví. Od 9 do 12 hodin. 

Městské divadlo
Martin Klásek
Hurvínkovo dobrodružství
Situační komedie pro malé i vel-
ké diváky. Od 15 a 17 hodin.

Státní zámek Lemberk
zámecká kaple
Ave Maria staletími
Komorní koncert při svíčkách. 
Od 17 hodin.

Sobota 21. srpna
Smržovka
Soutěž vystřel si ze svého 
starosty
Tradiční střelecká soutěž pro 
neregistrované střelce. 

Jizerka, osada Kořenov
Pozorování hvězd
a povídání o hvězdách za asis-
tence zkušených hvězdářů. 

Parní sobota na zubačce
Zvláštní vlaky s ozubnicovou loko-
motivou v trati Tanvald/Kořenov 
a zpět, parní lokomotivou v trati 
Kořenov/Harrachov a zpět, a his-
torickými motorovými vozy.

Hejnice – MCDO
Koncert
Jan Hora – varhany, Ivan Štraus 
– housle, Michaela Štrausová - 
housle. Od 15.30 hodin.

Hrad a zámek Grabštejn
Bedřich Smetana: Hubička
XVIII. ročník benefičního kon-
certu ve prospěch hradu.

Úterý 24. srpna
Kostel sv. Anny
František Lamač
– Renata Drössler
Společný koncer t vynikající 
šansoniérky, která je nazývána 
„českou Marléne Dietrich“ a jab-
loneckého rodáka. Od 19 hodin. Uvedené akce jsou bez záruky.

LETNÍ AKCE DEN PO DNI

Uvedené akce jsou bez záruky.Uvedené akce jsou bez záruky.

Malá Skála, kemp Ostrov
Maloskalský jarmark
Prodejní výstava – regionální 
produkty z oblasti řemesla, 
umění, gastronomie, živo-
tosprávy, ekologického ze-
mědělství a ekologického 
bydlení. 
Bohatý program plný soutěží 
pro děti, dospělí se mohou 
těšit na výtečné občerstve-
ní a tombolu, pro všechny je 
připraveno plno zajímavých 
přednášek, hudby, večer bu-
de ohňová show a pravá ves-
nická tancovačka!

Festival putujících divadel, sta-
ré hudby, šermířů, pohádek 
a řemesel. 7. a 8. srpna.

Hejnice – MCDO
Koncert
Jana Havlíčková – varhany, 
Vladislav Liněckij – housle. 
Od 15.30 hodin.

Středa 11. srpna
Kostel sv. Anny
Štěpán Pražák (housle)
– Augustin Kužela (klavír)
Společný koncert. Program: 
skladby autorů W. A. Mozar-
ta, B. Smetany, A. Dvořáka, 
S. Rachmaninova a dalších. 
Od 19 hodin.

Čtvrtek 12. srpna
Eurocentrum – Letní scéna
Jablonecké kulturní léto
Wotienke (Nizozemí/ČR)
Amsterdamská zpěvačka a její 
spoluhráči z Valašského Meziří-
čí. Od 17 hodin.

Pátek 13. srpna
Nové Město pod Smrkem
Areál  koupaliště
Fryyfest 2010
Rockový festival. 13. a 14. srpna.

Sobota 14. srpna
Státní zámek Sychrov
Ples princezen
Celodenní akce pro malé.
Od 10 hodin.

Frýdlant v Čechách
Letní jazzová dílna 
Karla Velebného
Koncerty: 17. 8. radnice, 18. 8. 
nádvoří zámku, 19. a 20.8. 
restaurace Beseda. Od 14. do 
21. srpna.

Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovické dny
14. a 15. srpna.

Čtvrtek 19. srpna
Eurocentrum – Letní scéna
Jablonecké kulturní léto
Agentura delĺ arte
O rackovi a kočce, 
která ho naučila létat
Křišťálově čistý příběh ze špina-
vého města. Od 17 hodin.

Eurocentrum – Velký sál
Agentura Duo Cis 
Folková Ciskotéka
Od 18. hodin.

Pátek 20. srpna
Státní zámek Sychrov
Skotské hry
Jubilejní 10. ročník. Tartan, kilt, 
skotské dudy a whisky. 
20. a 21. srpna.

Letní slavnost Eurion 2010

20. 8. Parkhotel Smržovka 
Hudební festival 
Dubioza kolek t iv (Bosna 
a Hercegovina), Čankišou, Po-
letíme?, Ještě jsme se nedo-
hodli, Nůž… Od 18 hodin. 

21. – 22. 8. nám. T. G. Masaryka
Letní slavnost
Hudba, pohádky pro děti, 
kejkle na chůdách, Taneční 
škola Tasmina a další pro-
gram, Ciskotéka manželů 
Cidlinských, Waldemar Ma-
tuška revival, Michal Tučný 
revival, Hana Horecká, Irena 
Budweisserová s kapelou, 
Vladimír Mišík & ČDG, večerní 
veselice pod širým nebem 
a další, www.smrzovka.cz.
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Z KULTURY

Kam za výtvarnem
Jablonec nad Nisou
Galerie MY
Do 13. září
130 let uměleckoprůmyslové školy 
v Jablonci nad Nisou
Studentské práce z let 1990 – 2010.

Muzeum skla a bižuterie
Hlavní secesní budova
Stálé expozice: 
Kouzelný svět bižuterie 
Čarovná zahrada – České sklo sedmi století

Tematická výstava:
Do 10. října
ARS LONGA
Výstava prací užitého i volného umění sou-
časných a bývalých pedagogů SUPŠ a VOŠ 
Jablonec n. N. s důrazem na období po roce 
1945. Výstava ke 130. výročí založení školy.

Od 9. července do 10. října
Záře rubínu
Výstava luxusní bižuterie a šperků původně 
jablonecké fi rmy Prade z let 1922 – 1995.

Galerie Belveder
Do 7. října uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Památník sklářství v Jiz. horách
Do 30. září
Stálá expozice: 
Kristiánov. Klíč k srdci Jizerských hor
Expozice historie místa a sklářské výroby.

Jiné výstavní prostory
Polsko, Jelenia Góra – Jagniatkov
Muzeum miejskie, DOM G. Hauptmanna
Od 8. srpna
Nekonečný příběh bižuterie
Průřez historickým vývojem bižuterie na 
Jablonecku. Bižuterie je doplněna historic-
kými grafi ckými i módními listy, soudobými 
fotografi emi z módních přehlídek a modely 
současných oděvních tvůrců.

Polsko, Karpacz, Muzeum sportu a turistiky 
Září 
Zázračné prameny 
– Lázeňské a upomínkové sklo
Výstava představuje to nejlepší a nejzajíma-
vější z muzejního fondu. 

Eurocentrum – výstavní pavilon
Do 31. srpna
40 let Turnovského mapového okruhu
Retrospektivní výstava soutěže amatérských 
fotografů.

Od 3. září do 3. října
Se skřítkem Pastelkou do pohádky
Výstava kreseb jabloneckých dětí a akade-
mického malíře Miloslava Jágra. 
Vernisáž 3. a 4. září v 16 hodin.

Od 1. září do 2. listopadu
Jan Setnička, Tomáš Beránek
Nepál: země tibetské thangky
Výstava fotografi í a thanegk, obrazů s bud-
dhistickou tématikou. 
Vernisáž 1. září v 17 hodin.

Městská knihovna
Do 31. srpna
Cestou necestou, městem neměstem
Nejlepší snímky 2. ročníku fotosoutěže.

Kostel sv. Anny
Do 29. srpna
Karel Pupík – Na břehu řeky Zambezi
Současné umění Zimbabwe a Zambie. Ser-
pentinové sochy, malířské dílo Stephena 
Kappaty a dalších výtvarníků této oblasti.

Vratislavice n. N.
Knihovna
Od 4. srpna do 15. září
Veselé obrázky Věry Tatarové
Výstava ilustrátorky, autorky komiksů 
i kreslených reklam. 
Vernisáž 4. srpna v 16 hodin. 

Smržovka
Výstavní síň Zámeček
Do 31. července 
Sbor dobrovolných fotografů
Olga Jakubů, Václav Strnad, Stanislav Jirouš, 
Zbyšek Malec, Vojtěch Indráček, 
Jan Indráček, Ivan Indráček
Suchou nohou
Výstava fotografi í mostů.

Desná
Riedlova vila
Do 31. července
Vladimír Lepš, Jaroslav Michálek
Kouzlo starých stromů
Výstava fotografi í a perokreseb památných 
stromů Horního Pojizeří.

Od 5. srpna do 30. září
Poznej světové dědictví Unesco
Putovní výstava fotografi í kulturních pamá-
tek a unikátních přírodních celků světa.

Rychnov u Jablonce n. N.
Městská knihovna
Do 31. srpna
Aneta Tlachová – Fotografi e, kresby
Výstava mladé absolventky SUPŠ Železný Brod. 

Hejnice
Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Červenec
Šimon Pikous, Gerhard Ach – Spojení
Výstava moderní fotografi e. 
Vernisáž 3. července ve 14 hodin.

Srpen
Vladimír Mencl – Obrazy

Železný Brod
Městská galerie V. Rady
Do 16. července
Historické kočárky a panenky
Výstava ze soukromé sbírky.

Od 21. července do 8. srpna
Libor Novotný a Jana Zhořová
Jeden ve dvou
Výstava umělců, kteří nepracují společně, 
ale jejich tvorba si je blízká.

Budova SUPŠ
Do 31. srpna
Výstava skla
Letní výstava prací studentů a retrospektiv-
ní výstava ak. soch. Ladislava Olivy.

Bělistě
Do 30. září
Tento domek jest vystavěný 
ke cti a chvále Boží
Výstava záklopových prken. Výstava doplně-
na historickými i současnými fotografi emi. 

Sychrov
Sklepení zámku
Zámecká akvária
Stálá expozice našich sladkovodních ryb.

Bývalá zámecká konírna
Svět pohádkových princezen
Výstava pro děti.

Horní Řasnice
Prostory OÚ
Od 5. do 31. července
Frýdlantsko na starých pohlednicích
Putovní výstava.

Pro milovníky turistiky vydal Spolek 
pro volný čas Novovesan zajímavou 
knižní novinku. Autoři Irena Pluhařová 
a Ing. Jaroslav Lubas ji nazvali Novo-
veské putování časem a přírodou 
a ve dvou vycházkách vás zavedou do 
přídodně i kulturně zajímavých míst 
v okolí Nové Vsi. Brožura je doplněna 
množstvím fotografií a přehlednou 
mapkou. 

Publikaci v ceně 80 Kč můžete za-
koupit  na rozhledně Nisanka, na OÚ 
v Nové Vsi n. N., ve spolkové knihovně 
Novovesanu a v jabloneckém a smr-
žovském IC. Je také možné zažádat 
o brožuru přes www.novovesan.cz. 
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Z KULTURY

Břehy Zambezi v Jablonci
V první polovině tohoto roku měli milov-

níci výtvarného umění možnost shlédnout 
v Jablonci několi lahůdek. V muzeu skla a bi-
žuterie své ateliérové sklo a design vystavil 
Jiří Šuhájek, v Galerii MY se představil Boris 
Jirků, přední český malíř a ilustrátor, v kos-
tele svaté Anny byla k vidění plátna malíře 
Romana Brichcína. Ke zrodu těchto výstav 
organizačně přispěl galerista Ing. Karel Pu-
pík, který je dlouhá léta obyvatelem našeho 
města, přestože své výstavní aktivity zamě-
řuje na celou republiku a hlavně jižní Čechy.

V současné době probíhá v kostele svaté 
Anny výstava umění, které by bez přispění 
pana Pupíka Jablonečané asi shlédnout ne-
mohli. Je nazvána Na břehu řeky Zambezi
a už sám název napovídá, že nás zavede 
do krajů pro nás velmi exotických. Před-
stavuje sbírku soch a obrazů cestovatele 
a galeristy Karla Pupíka, jejichž autory jsou 
současní afričtí umělci hlavně ze Zambie.

Malbu výrazně zastupuje tvorba zambij-
ského malíře Stephena Kappaty. Jeho 
sedmdesátiletá lidská a umělecká pouť 
z malé vesničky Namengo nedaleko řeky 
Zambezi v těžce dostupné západní čás-
ti Zambie až do světových galerií nebyla 
přímočará. Vyzkoušel si práci v dřevařské 
firmě »pouhých deset dnů chůze od jeho 
rodiště«, dělal poslíčka i policistu, nechal se 
naverbovat na práci v jihoafrických dolech 
v Johannesburgu. Pro zambijské minister-
stvo zemědělství připravoval obrázkové 
návody a reklamní kampaně, v 70. letech se 
dokonce dostal do Velké Británie a prošel 
výtvarnými kurzy. Poslední roky svého živo-
ta strávil v Livingstone, kousek od největší 
zambijské turistické atrakce – mohutných 
Viktoriiných vodopádů. 

Kappatův výtvarný styl lze zařadit k na-
ivnímu umění. Tématicky vychází z historie 
a tradic své země, vyjadřuje se však ke vše-
mu, co jej tíží a zajímá, tak se dostává 
i do oblasti kritiky, humoru a satiry, které 
neopouští i v tak závažných tématech, jako 
je AIDS, alkoholismus, či prostituce. Má vel-
ký smysl pro detail a věrné vykreslení scény.

Ing. Karel Pupík
Absolvent strojní fakulty na ČVUT v Praze 
a VŠST v Liberci, který však většinu svého do-
savadního života zasvětil výtvarnému umění. 
Přítel pojizerských umělců V. Komárka, J. Jíry, 
J. Klápště a propagátor jejich tvorby. 
Přestože je obyvatelem Jablonce, jeho gale-
rijní činnost je spojena s Českým Krumlovem,   
kde provozoval několik galerií. 
„Protože žiju od roku 1986 v Jablonci, těší 
mě uspořádat zde několik výstav a tak pro 
město a jeho obyvatele udělat něco v oblasti 
kultury.”, vysvětluje motivaci svých aktivit 
v našem městě.

S. Kappata: Odhalení pomníku Dr. Emila Holuba

Enos Gunja: Starý muž

Sochařská díla představují tvorbu čtyř 
generací afrických sochařů. Většina tvůr-
ců jsou samouci, kteří mají stále vztah 
k současnému životu v Africe, přesto doká-
žou nadchnout i evropského, na moderní 
umění zvyklého diváka. Skrývá se v nich 
výjimečnost, tajemno i exotično a máme 
před nimi respekt. Co když se v nich skrývá 
kus afrického šamanství či kouzla voodoo. 
Sochy jsou vytesány z hadce (serpentinu) 
a některé váží i přes 200 kg. Všechna díla 
pochází ze sochařské umělecké kolonie 
TENGENENGE.

Výstava v kostele svaté Anny je přístupná 
do 29. srpna denně mimo pondělí od 10 
do 17 hodin.                                              -mv-

Naprosto neočekávaně velkým úspě-
chem skončila účast sboru Iuventus, gaude! 
na mezinárodním festivalu Svátky písní 
Olomouc, kdy si soubor přivezl domů hned 
tři zlaté medaile! Letošního 38. ročníku 
festivalu se zúčastnilo 106 sborů z 11 zemí. 
Iuventus, gaude! se možná poněkud trou-
fale přihlásil hned do tří kategorií. A opět 
se potvrdilo, že náročná příprava se dětem 
i sbormistrovi mnohonásobně vrátila. Krás-
né chvíle plné emocí si sboráci opravdu 
vychutnali. Celý víkend vyvrcholil po ná-
ročné cestě domů uvítáním před Základní 
uměleckou školou, kde na děti čekali rodiče 
i vedení školy s bednou nanuků. 

V sobotu 4. září proběhne u Jablonce nad 
Nisou Mistrovství ČR v MTBO (bikovém 
orienťáku) a zároveň 14. kolo Českého po-
háru MTBO s centrem a cílem pod sjezdov-
kou Dobrá Voda. Večerní vyhlášení Mistrů 
republiky a Bikeparty proběhne v Lučanech. 
Pohárový víkend bude pokračovat nedělním 
15. kolem ČP v lokalitě Břízky s centrem v Lu-
čanech a startem i cílem na Jindřichově. Kro-
mě registrovaných závodníků si bude moci 
orientaci na biku vyzkoušet široká veřejnost 
v rámci open tratí pro příchozí. www.mtbo.cz

MTBO

Zápis na školní rok 2010/2011 
se uskuteční ve dnech: 

1. září 10 – 13 hodin
a 14 – 18 hodin 

2. – 3. září 13 – 17 hodin

Kam ještě na tábor 
s Vikýřem
Příměstské tábory:
1. – 2. 7. a 7. – 9. 7. od 8 let
Sportovní vyžití     tel. 731 615 618
12. – 16. 7.  od 4,5 let
Pro děti MŠ     tel. 731 615 620
26. – 30. 7.  od 5 let
Taneční     tel. 605 217 493
2. – 6. 8.  od 7 let
Pro děti a mládež se ZP    tel. 723 036 977
9. – 13. 8.  od 5 let
Pohádkový odpočinek   tel. 731 589 883
16. – 20. 8.  od 10 let
Výtvarné tvoření II. tel. 603 555 724
23. – 27. 8.  od 6 let
Konec prázdnin s Vikýřem    731 615 622
12. – 16. 7., 19. – 23.7., 26. – 30. 7., 2. – 6. 8.
Léto s angličtinou tel. 603 555 724
Každý všední den 10–13 hod. Spontánní činnosti

Pobytové tábory:
14. – 24. 8.  od 6 let
Sijesta III. Benecko tel. 731 615 620
15. – 22. 8.  od 6 let
XI. image pro dívky tel. 731 615 622

Iuventus, gaude!
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PEL–MEL

Česká mincovna a. s. vyrábí vedle rozsáh-
lé řady zlatých, stříbrných a mosazných me-
dailí věnovaných historii a výročím slavných 
osobností rovněž medaile k významným 
životním událostem.

Stříbrná medaile k padesátému a še-
desátému výročí narození je vyrobena 
v nejvyšší mincovní kvalitě proof s leštěným 
mincovním polem, na jejíž averzní straně 
významný český sochař Jaroslav Bejvl vyob-
razil dívku s kyticí, v opisu s textem »K pa-
desátinám« nebo »K šedesátinám«. Rubové 
straně medaile dominuje číslice 50 či 60 
s kruhovou kompozicí květin. Celá jubilejní 
kolekce bude v příštím roce rozšířena o titul 

k 70. výročí narození, s novým motivem 
a dle požadavku i s možností personifi kace 
(tzn. vyrytí jména obdarovaného). Medaile 
jsou vyhledávaným dárkem jak pro rodinné 
příslušníky, tak i pro městem či fi rmou oce-
něné spoluobčany, spolupracovníky, kteří 
dosáhli příslušného věku. Jedná se o velice 
žádaný produkt, který je používán jako trva-
lý a hodnotný dárek pro naše nejbližší.

K dalším významným událostem v životě 
nepochybně patří i uzavření sňatku, a tím 
i založení rodiny. Na motivy medailí se 
svatební tématikou byla vyhlášena soutěž, 
na základě jejíchž výsledků byl realizován 
návrh ak. soch. Jana Lukáše. Averzní stra-
na zobrazuje kompozici čtyř stylizovaných 
heraldických zvířat, kterou na druhé straně 
dokresluje motiv ratolesti mirty se stuhou 
a doplněn opisem »Svatební tolar 2010«. 

Jako další variantou tohoto tématu byl 
emitován i svatební dukát, jehož autor 
Luboš Charvát umístil v leštěné ploše střed-

ního pásu spolu s puncem ryzosti a značkou 
mincovny tři heraldická zvířata. Rubovou 
stranu medaile tvoří kompozice propoje-
ných snubních prstenů se srdcem, v pozadí 
s kyticí růží.

Završením série medailí k významným 
životním událostem je dukátek k narození 
dítěte, jímž  Česká mincovna navázala 
na historickou tradici Svatováclavských 
dukátů, které byly v minulosti dávány do ko-
lébky. Vedle celé řady městských úřadů 
a matrik, které obdarovávají první občánky 
se tato medaile stala žádaným produktem 
mezi širokou veřejností.

Motiv křtících dukátků ražených od roku 
1996 v jablonecké mincovně je po tříletém 
období obměňován, v současné době je 
na dukátu znázorněna madona s dítětem.

Medaile prodává Česká mincovna a. s. 
na svých internetových stránkách – www.
mint.cz a přímo v prodejně na Mírovém ná-
městí č. 15 v Jablonci nad Nisou.

Konec starých časů na Jizerce?

Medaile k významným životním událostem

Jizerku, klenot našich hor, není třeba Jab-
lonečanům zvlášť představovat. Psali jsme 
o ní na stránkách Jabloneckého zpravodaje 
již několikrát (v tomto čísle připomínáme 
Anenskou slavnost na Jizerce), nyní však 
pro vás máme zprávy méně potěšitelné.

Tato civilizací málo dotčená osada upro-
střed náhorní plošiny Jizerských hor je pro 
svoji jedinečnost a přírodní krásy nejen 
součást CHKO Jizerské hory, ale je též za-
členěna do soustavy chráněných území 
evropského významu Natura 2000, patří 
mezi vesnické památkové rezervace a je 
v centru Jizerské oblasti temné oblohy. 
Právě ona roztroušená minimální zástav-
ba v dnešním přeplněném světě působí 
tak kouzelně na každého příchozího, že 
se mnozí z nás domnívali, že si její kouzlo 
budeme schraňovat i pro příští generace. 
Ale chyba lávky. Uprostřed krásné, od vřesu 

a dalších horských květin barevné louky, 
má vyrůst nový penzion s kapacitou desí-
tek lůžek. Mělo by se tak stát na pozemku 
1847/3, hned naproti slavnému Ginzelovu 
Hnojovému domu, kam proudí na jaře davy 
lidí za plnou loukou narcisů. A na to, že se 
louka stala opět tokaništěm tetřívků, radši 
nemyslet. Nová stavba má vyrůst na místě 
bývalé Jizerky číslo popisné 1, po které však 
již nenajdeme žádné stopy. A takových míst, 
kde dříve domy stály je na Jizerce mnohem 
víc. Proto je tu reálná obava, že tato stavba 
prolomí stavební uzávěru a nové objekty tu 
vyrostou, jako houby po dešti. Zarážející je 
tu ještě okolnost, že investor žádá na stav-
bu penzionu o evropské dotace z programu 
NUTS II. Jaký je v tomto případě společen-
ský přínos takové stavby? Na Jizerce stojí 
34 stavení. Z tohoto počtu je 11 objektů ve-
řejného ubytování různých kategorií, z nichž 

osm s možností stravování a občerstvení, 
Horská služba, muzeum a zbytek jsou pod-
nikové a soukromé rekreační objekty. Z vý-
čtu vyplývá, že je zde dostatečná nabídka 
služeb pro turisty.

Na protesty některých místních obyvatel 
a rekreantů u územního řízení nebyl brán 
zřetel, proto sepsali veřejnou petici, odsu-
zující tuto a další stavby v osadě. Pokud se 
chcete dozvědět více, případně podpořit 
protest proti výstavbě, navštivte interneto-
vé stránky www.jizerka.net.

V příštím čísle přineseme pokračování 
a budeme se snažit získat i vyjádření úřadů, 
které vydaly se stavbou souhlas. Jistě nej-
zajímavější a nejpikantnější bude vyjádření 
CHKO JH. Tato instituce vám zpravidla nedo-
volí postavit ani kadibudku či natřít střechu 
jiným odstínem a tato stavba jí nevadí...

redakce

Vychutnejte si tento pohled, dokud je čas.
Možná zanedloho bude na tomto místě stát

nový penzion, kongresový sál, parkoviště se za-
parkovanými auty a v budoucnu možná i půjčovna 

čtyřkolek, herna, bowling, diskotéka...
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EKONOMIKA

Ne, nebojte se. To-
to není jeden z řady 
č lánků, publ ikova -
ných v poslední době 
v různých tiskovinách 
(např. v Jabloneckém 
zastupiteli). Titulek 
mě napadl při zoufa-
lém pohledu z okna 

v červnu v Jablonci, kdy teplota venku byla 
pouhých 8º C. 

Účelem tohoto zamyšlení je shrnout 
všechna podstatná fakta a poznatky ohled-
ně centrálního zásobování teplem (CZT) 
v Jablonci, zamyslet se nad nimi a položit si 
otázku, jak to vlastně bude, nebo mohlo by 
být v blízkém budoucnu (to měl být správný 
název článku). Stále se vlastně diskutuje 
a pořád někdo někoho napadá ohledně 
ceny tepla, a nakonec to končí tím, že stejně 
za všechno může pan Bečvář. Ale nemáme 
kromě toho i jiný problém s teplem? A to 
problém technické zastaralosti používaných 
rozvodů a také celkovou zastaralost použí-
vané technologie v systému CZT?

Teď opravdu pojďme na fakta. Soustava 
pro výrobu a rozvod tepla v Jablonci byla 
vybudována v minulém století a byla dimen-
zována na tehdejší potřebu, a to je hlavně 
na vytápění nezateplených a neúsporných 
panelových domů a hlavně na vytápění 
průmyslových provozů s velkou energetic-
kou náročností. Tenkrát se tak moc šetřit 
nemuselo a hlavně soustava CZT dodávala 
do průmyslu technologickou páru.

A co se tedy postupem doby stalo? Pa-
nelové domy se zateplily, vyměnila se stará 
okna za nová, nainstalovaly se regulační 
systémy a hlavně se začalo šetřit. Průmyslo-
vé provozy také přestaly odebírat technolo-
gickou páru a hlavně spousta z nich zanikla, 
skončila, anebo se od centrálního zdroje 
odpojila. Pokud to shrnu, tak mi z toho vyjde 
jediný závěr, že spotřeba tepla klesla. To je 
samozřejmě dobře, jelikož šetříme vyčer-
patelné zdroje paliv a v neposlední řadě 
neznečišťujeme tolik ovzduší.

Až sem je vše dobře. Z mého pohledu mi 
však chybí na toto přiměřená, adekvátní 
reakce od dodavatele tepla a provozovatele 
soustavy CZT v Jablonci. A nemohu a nechci 
se spokojit se skutečností, že dnes vyrábí-
me a dodáváme teplo zákazníkovi s celko-
vou ztrátou v soustavě 37 % (pozn. toto je 
údaj uváděných v ofi ciálních zpracovaných 
materiálech). Zrovna tak se nechci spojit 
s argumentem, který v poslední době také 
zazněl, že jsou i města, která jsou na tom 
hůře. Tento postoj není zrovna motivační 
pro řešení problémů. Stálé navyšování ceny 
tepla je vždy něčím zdůvodněné, ať je to 
krize, nepříznivý kurz měny, nebo v poslední 
době i zdůvodnění nárůstu ceny v důsledku 
odpojování dalších odběratelů. Přece není 

Teplo, teplo, teplo...
možné, že nejsou nějaká řešení a musí být 
každému jasné, že není možné pokračovat 
dál touto cestu.

Nadále se budou zateplovat objekty, 
odběratelé šetřit a odpojovat od CZT. Je 
možné jít cestou silných represí ze strany 
Města v podobě zakazování jiných vari-
ant vytápění a označení každého, který 
hledá pro sebe ekonomičtější zdroj tepla, 
za nepřítele, který obchází a nerespektuje 
zákony. To však není asi ta správná cesta 
do budoucna.

Tak co dál? Myslím, že je nejvyšší čas 
začít se intenzivně zabývat, jak z toho ven. 
Po komunálních volbách musí začít nová 
politická reprezentace města konat. Je 
jisté, že půjde o proces dlouhodobý, proto 
bude muset být k tomuto silný politický 
mandát. Aby k volbám 2014 vše nezůstalo 
jen ve stádiu rozpracovanosti a nainvesto-
vaných fi nancí do projektů, studií a nezůstal 
nakonec Jablonec bez tepla. Je nutné za-
pojit do řešení tým nejen politiků, ale i od-
borníků, kteří budou kalkulovat a zvažovat 
veškeré reálné varianty.

Zde musím podotknout, že v tisku pro-
běhly možnosti, které mně připadají pro 
vyřešení problému v rozumném časovém 
horizontu jako nereálné. Zde myslím vari-
antu vytápění pomocí malého jaderného 
reaktoru. Tato technologie jistě má svoji 
budoucnost, až bude vyřešena laboratorně 
a bude možné ji nasadit do provozu. Vždyť 
zatím přináší jisté bezpečnostní riziko. Zde 
je nutno připomenout náš opěvovaný a zá-
roveň zatracovaný Temelín.

»Mladá fronta dnes« přinesla článek »Po-
láci nabízejí teplo levně«. Já si zde nechci 
hrát na proroka, ale zkušenosti mi říkají, 
že dnes máme problém se stavbou veřejně 

prospěšných staveb z hlediska vlastníků 
pozemků a různých aktivistických skupin. 
Já si neumím představit ve stávajících le-
gislativních podmínkách, že budeme umět 
teplo z Polska dostat do Jablonce dříve, než 
v Polském Turówu skončí těžba a elektrárna 
omezí svůj provoz. Potom už elektrárna 
nebude mít dostatek odpadního tepla, 
na kterém je právě ono »levné teplo« založe-
no. Jinak je to myšlenka jistě dobrá, jenom 
ji nevidím v rozumné době realizovatelnou.

Problém si tu budeme muset opravdu vy-
řešit sami. Máme několik možností. Nedělat 
nic a čekat, až třeba přijde doba, kdy stá-
vající provozovatel CZT řekne, že investovat 
nebude, že to pro něho není ekonomické, 
a že tu s provozováním teplárenství končí. 
To by asi nebylo to správné, a nechci to ani 
domýšlet. Tak pojďme v myšlenkách dál. 
A co rozdělit Jablonec na několik energe-
tických celků a ty vytápět samostatně. Co 
to přinese? Odstranění dlouhých starých 
ztrátových rozvodů a vybudování nových 
blokových kotelen s moderní technologii 
spalování. Anebo necháme na každém 
objektu vybudovat samostatnou kotelnu. 
Možná jsou i jiné varianty.

Dále již nechci rozvádět polemiku o tom, 
co bude nejsprávnější, jelikož toto vyře-
šit není opravdu jednoduché a navíc vím 
z vlastní zkušenosti, že dlouhé články nikdo 
moc nečte. Věřte, že jediným cílem těchto 
vět je začít přemýšlet, co dál. K tomuto 
tématu bude otevřena webová diskuze, 
kde věřím, že si budeme moci vyměnit své 
názory k uvedené problematice. Web pro 
diskuzi zveřejníme příštím čísle Jablonecké-
ho zpravodaje.

Ing. Miloš Vele
v Jablonci nad Nisou, 2. června 2010

JABLONECKÁ ODS 
V NOVÝCH PROSTORÁCH

Komenského 23/7
(naproti hotelu Praha v 1. patře,
vchod z pasáže)
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CO NÁS TRÁPÍ

Problém jablonecké přehrady z hlediska 
čistoty vody v nádrži se město snaží vyřešit již 
několikáté volební období. Dobrým základem 
bylo částečné odkanalizování břehů přehrady 
v období do roku 2006. Pak následoval příchod 
nového vedení města, které učinilo pokus 
s elektrokoagulací. Tato neprověřená metoda 
zjevně sinice neodradila od dalšího veselého 
množení, takže jedinou účinnou, ovšem drahou 
variantou je zabránění přítoku odpadních vod 
do přehrady. Nejbolestivější problém je na pří-
toku podzemní štolou právě z Janova nad Nisou. 

Dle vyjádření starosty Janova je i tento pro-
blém v řešení, ale do jaké míry a v jakém ho-
rizontu, to je již jiná otázka. Využil jsem příle-
žitosti, abych se na tato úskalí zeptal přímo 
u pramene a zároveň kolegu z nedaleké obce 
jabloneckým občanům představil.

Mgr. Daniel David se narodil 15. září 1971 
v Novém Jičíně. Vystudoval na gymnáziu Jiřího 
z Poděbrad v Olomouci a na Pedagogické fakul-
tě Univerzity Palackého tamtéž získal titul ma-
gistra v oboru matematika – tělesná výchova. 
Do Janova přišel v roce 1996 jako učitel místní 
ZŠ a od roku 2001 do současnosti je starostou 
obce Janov nad Nisou. Je otcem dvou dětí. Dceři 
Markétě je 13 let a Matyášovi 9 let. 
Čemu se věnuješ, když nestarostuješ?

(smích) Starostování, jak tomu říkáš, je záleži-
tost časově neomezená, takže mi zabírá napro-
stou většinu času a to dost často i o víkendech. 
Pokud mohu, věnuji se aktivně sportu a dětem. 
Hraji závodně basketbal, jezdím na horském 
kole a rád si zahraji jakýkoliv kolektivní sport. 
Pokud mi zbude čas, tak rád luštím křížovky, 
sudoku a čtu.
Vzpomínám na Tvé začátky ve funkci 

starosty a vím, že jsi nikdy o politiku nejevil 

mnoho zájmu. Jak je to dneska, už jsi v něja-

ké straně?

Byl jsem vždy bez politické příslušnosti 
a standardní politické strany moc nemusím. 
Beru je spíše jako nutné zlo. Nyní jsem členem 
politického hnutí Starostové pro Liberecký 
kraj, které vnímám spíše jako nepolitickou 
alternativu stávajícím politickým stranám. Máš 
pravdu, že jsem klasickou politiku sledoval jen 
z povzdálí, ale nikdy mi nebylo lhostejné, kde 
žiju a jak vypadá naše obec. Když jsem dostal 
důvěru a velký díl zodpovědnosti, přijal jsem to 
jako výzvu a novou životní roli. 
Myslíš si, že ji »hraješ« dobře?

To, samozřejmě, musí posoudit jiní. Přede-
vším voliči, ale také kolegové ze zastupitelstva. 
Já se snažím řídit rozumem a dělat důležité věci 
pro to, aby se Janov postupně dál a dál rozvíjel.
No a už jsme u jádra věci. V Janově se 

za »tvé« éry mnoho posunulo dopředu. Byla 

založena obecně prospěšná společnost, kte-

rá řeší problémy janovské sokolovny, udělal 

se další úsek plynofi kace, vodovodu i kanali-

zace, ke které se ještě vrátíme. Loni proběhla 

rekonstrukce ZŠ. To není málo. Nebo ne?

Záleží, jak se na to díváš. Je to posun dopředu 
– a to ještě zdaleka není výčet všech »novinek«. 
Ve výčtu by asi nemělo chybět zřízení Obecní 
policie, na jejímž fi nancování se podílíme spolu 
se sousedním Bedřichovem, bylo nám vráceno 
asi 90 ha obecních lesů. Z větších investic by 
se ještě dala zmínit přestavba objektu bývalého 
skladu na hasičskou zbrojnici, několik nových 
dřevěných autobusových čekáren v jednotném 
stylu, ve spolupráci se Spolkem přátel obce 
Janov nad Nisou rekonstrukce dětského hřiště 
na »berkově louce« a další větší či menší akce.  
Jsem samozřejmě rád, že se podařilo získat 
na některé akce dotace, protože sami bychom 
je z obecního rozpočtu realizovat nemohli. To je 
jasné. Samozřejmě je ale potřeba udělat mno-
hem víc, asi největší dluh máme k místním ko-

munikacím, kterých máme hodně a peněz málo. 
Nyní žijeme rozsáhlou akcí odkanalizování obce. 
Náklady na to jsou řádově 70 miliónů a janovský 
rozpočet jenom spoluúčast vyčerpá na budoucí 
léta dopředu. Bohužel ani tato akce nepokrývá 
celé rozsáhlé území obce a navíc naše čistírna 
odpadních vod je na hranici kapacity. 
Jakým způsobem by bylo možné tento 

problém vyřešit?

Jako optimální řešení se jeví napojení do ka-
nalizačního řádu jablonecké kanalizace na Ost-
rém Rohu v Rýnovicích, ale to je v tuto dobu nad 
našimi možnostmi. Projektovou představu jak 
to zařídit již máme, ale na realizaci nám zatím 
chybí prostředky.
Tak zbývá jen popřát, aby se to v nedaleké 

budoucnosti změnilo.

To by bylo skvělé, pro nás v Janově i pro ná-
vštěvníky jablonecké přehrady.
Já prozradím, že náš rozhovor končíme 

u místostarosty Jardy Hrabáka pod pergolou 

u grilu. Dan, žel Bohu, musí naše povídání 

ukončit a jde schůzovat. To není příjemný 

plán na večer, co jdete řešit?

Máme schůzi naší obecně prospěšné spo-
lečnosti. Abych to velmi stručně přiblížil, je to 
společnost, kterou jsme založili na záchranu 
sokolovny a rozvoj sportu. Obec s TJ Sokol Janov 
tak společně získávají prostředky na nejnut-
nější opravy a provoz. Máme naplánovanou 
rekonstrukci a budeme z dotace budovat odka-
nalizování. Nyní řešíme fi nancování společnosti 
tím, že jí dáme do správy parkoviště U Kapličky 
na Severáku. Tím bude zajištěna stabilita spo-
lečnosti a věřím, že to bude pro místní občany 
přínosem. Jen je s tím spojeno mnoho úřadová-
ní a teď následuje další etapa řešení.
Tak úspěšné jednání a díky za rozhovor.

Já děkuji také a přeji všem pěkné prázdniny.
Vladimír Kordač

Vracíme se k tématu, o kterém jsme již 
psali v loňském listopadovém čísle. Je jím 
souboj pejskařů z okolí ulice Nová Pasířská 
a Městem Jablonec nad Nisou, které chce 
v této lokalitě vybudovat další park. Na první 
pohled bohulibý záměr radnice je trnem v oku 
místních. V čem tedy spočívá »jádro pudla«?

Jak říká jeden z iniciátorů petice Ing. Bohdan 
Jacyšin, nejvíce místním občanům vadí, že s ni-
mi o záměru nikdo nejednal. „V Jabloneckém 
měsíčníku za měsíc září a v čísle někdy začát-
kem roku jsme se dočetli o pompézním integro-
vaném plánu rozvoje města, který se s nikým 
z veřejnosti neprojednával ani neschvaloval, 
i když se píše, že bylo projednáno. Při rozhovoru 
s většinou majitelů psů vím, že nikdo o ničem 
neví a nikdo nedostal pozvánku na zasedání 
ohledně změn jak na »Psí louce«, tak i okolí”, 
říká Ing. Jacyšin a dodává: „Takzvaná Psí louka 
je jediná v širokém okolí a chodí sem pejskaři 
ze Žižkova vrchu, Liberecké ulice a dalších 
lokalit. Je to jediné místo, kde se psi mohou 
v klidu proběhnout, hrát si a splnit své potřeby“.

Petanti argumentují tím, že majitelé psů jsou 
registrovaní a řádně platí do městské pokladny 

nemalé poplatky ve výši 1 500 Kč za psa v pa-
nelovém domě a poukazují, že v sousedním Li-
berci činí tento poplatek pouze 600 Kč. Platí-li 
občané za své čtyřnohé členy rodiny takto vyso-
ké poplatky, mělo by vedení města pro chlupa-
tou populaci také něco udělat. Nikoliv však to, 
že zlikviduje toto jedinečné místo pro psí vyžití.
Není přeci jen vybudování parku s cyk-

lostezkou a dráhou pro in-line brusle lepší 

využití tohoto prostranství než jej nechat 

v současném stavu? Vždyť by se jistě dal 

režim sladit ke spokojenosti všech.

Ing. Bohdan Jacyšin: My si myslíme, že ni-
koliv. Město není schopno zajistit řádný chod 
nedalekého Městského parku. Celý den se tam 
potloukají bezdomovci včetně opilců, kteří zde 
mají klid a dělají, co se jim zachce. Zařízení 
tohoto parku je značně poškozeno a nám ne-
připadá logické vyhazovat miliony za pompézní 
plány jen proto, že je to budováno z evropských 
fondů. 
Co byste vzkázal vedení města?

Ing. Bohdan Jacyšin: Dělejte cyklostezky 
a dráhy pro in-line brusle, ale ve vhodných 
lokalitách. Udržujte již stávající dětská hřiště. 

Podívejte se, kolik je zanedbaných dětských 
pískovišť a opravte je! Žádáme vás: nechte 
nám »psí louku« vedle ulice Nová Pasířská. Vy-
lepšete ji, srovnejte terén, odstraňte betonové 
desky, postavte další venkovní osvětlení, aby 
se lidé nebáli vyjít ven, postavte další lavičky, 
aby si bylo kde sednout, ale netvořte megalo-
manské projekty!
Můžete čtenářům prozradit, kolik podpisů 

je nyní pod peticí a zda jste uspěli při projed-

návání této záležitosti na jednání zastupitel-

stva města?

Ing. Bohdan Jacyšin: Nyní máme 270 pod-
pisů a stále přibývají další. V jednání s vede-
ním města jsme úspěšní nebyli. Konaly se tři 
schůze, ale bez významnějšího zájmu občanů. 
Nyní již začala restrukturalizace »Psí louky«. 
Byly odstraněny některé stromy a rozšiřují se 
parkovací plochy. Loni a letos na jaře opravené 
asfaltové chodníky byly zlikvidovány a probíhá 
příprava pokládky zámkové dlažby. Zdá se, 
že vedení radnice názory místních nezajímají 
a dělá si co chce. 
Děkuji za krátký rozhovor.

Já také a přeji vydařené léto.                    -vlk-

Sinice made in Janov

Nechte nám »Psí louku«!




