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co srpen nedopeče, září nedovaří
Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme se loučili před prázdninami, 
které opět utekly jako voda. Letos, bohužel, voda 
nepřinesla jen pohodu, koupání a letní radovánky, 
ale mnohým spoluobčanům zmar a zkázu v podobě 
povodní. Přejme si, právě s ohledem na záplavami 
postižené oblasti, hodně sluníčka, teplé a vydařené 
babí léto!
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Poslanecké hodiny poslanců PS PČR za ODS 

MUDr. Víta Němečka, MBA
                                  a JUDr. Ivany Weberové
jsou každé pondělí v poslanecké kanceláři 
Komenského 23/7, Jablonec n. N. (1. patro).
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910 980 110 nebo 603 489 934
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KOMUNÁLNÍ VOLBY

Kde peníze pomůžou?

Petře, jak tento nápad vznikl a co je 

jeho cílem?

S podobným nápadem si pohráváme již 
delší dobu, ale konkrétní podobu získal 
až v poslední době. Cílů sledujeme hned 
několik. V první řadě vnímáme, že doba se 
mění a ani mega kampaně nedokáží zajis-
tit volební výsledek. Od toho je jen krůček 
k myšlence pokusit se volební rozpočet 
minimalizovat a ušetřené peníze věnovat 
potřebným. Dva týdny před volbami bude 
méně inzerátů a billboardů, ale věříme, že 
toto využití fi nančních prostředků je správ-
nější a má celkově pozitivnější dopad. I když 
ušetřená částka není vzhledem k počtu jme-
novaných organizací nijak závratná, jistě po-
může znevýhodněným občanům, kteří jsou 
z velké části odkázáni na dary a příspěvky. 
Mluvil jsi o více cílech...

Tím dalším cílem je upoutat pozornost 
na jablonecké organizace toho typu. 
Jak toho chcete dosáhnout?

Bylo zřízeno hlasování na našich strán-
kách www.volbyjablonec.cz. Tam naleznou 
zájemci anketu, ve které mohou hlasovat 
pro jednu z vybraných organizací a té potom 
budou podle podpory veřejnosti rozděleny 
peníze.
Pokud tomu rozumím, tak hlasování 

znamená určitý klíč, podle kterého se 

prostředky rozdělí?

Ano, podle počtu hlasů budou peníze 
rozděleny. 
Ještě bych se chtěl zeptat na jednu 

věc. Domníváš se, že takto se budou ob-

čané více  zajímat o neziskové organizace 

a jejich problémy? 

Samozřejmě je to jen jedna z dalších cest 
propagace těchto dobročinných organizací, 
které dělají mnoho prospěšné a užitečné 
práce. Při hlasování bude mít každý šanci 
k seznámení se s jednotlivými organizacemi 
a obsahem jejich činnosti. Na stránce, kde 
bude hlasování probíhat, budou zároveň 

STO TISÍC ZA VÁŠ HLAS!
ODS Jablonec se rozhodla darovat sto tisíc korun neziskovým organizacím, které 

pomáhají zdravotně handicapovaným, postiženým a znevýhodněným občanům. O tuto 
částku bude snížen rozpočet volební kampaně. Jedním kliknutím můžete ovlivnit, kolik 
peněz která organizace dostane. Postup je jednoduchý:
1. navštivte naši webovou stránku www.volbyjablonec.cz 
2. seznamte se s organizacemi, které poskytují péči zdravotně postiženým 

spoluobčanům
3. hlasujte pro Vámi vybranou neziskovou organizaci
4. napište důvod, proč prosazujete právě tuto konkrétní (nepovinné)
5. sledujte průběžné výsledky a celkové vyhodnocení

Částka 100 000 Kč bude poměrově rozdělena podle výsledků Vašeho hlasování. 
Akce končí v neděli 10. října ve 20 hodin. Předání fi nančních darů proběhne ve středu 
13. října 2010 na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou v 15 hodin.

Zapojte se i Vy, pomůžete potřebným!!!
MS ODS Jablonec nad Nisou
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zveřejněny i odkazy na weby těchto ne-
ziskovek se stručným popisem činnosti. 
Zároveň, společně se svým hlasem, můžete 
připsat i důvod, proč preferujete konkrétní 
organizaci. 
Můžeš sdělit výši částky, která byla 

na tento účel vyčleněna? Opravdu bude 

kampaň chudší?

Jedná se o jedno sto tisíc korun. Rozpočet 
kampaně byl upraven tak, aby se bez této 
částky obešel. Většinu použitých reklam-
ních ploch budeme mít od podporovatelů 
zdarma nebo za symbolický poplatek. Po-
dobně je to i s tiskem propagačních mate-
riálů a výrobou reklamních předmětů. Snad 
nám naši příznivci odpustí, že odstupujeme 
od rozdávání reklamních tretek, včetně 
napájení a krmení davu na mítincích. Místo 
toho se raději zaměříme na kvalitní zpraco-
vání informací na našich webových strán-
kách a sociální síti – facebook.
Kde vlastně bere ODS peníze na kam-

paň před volbami?

Kampaň se fi nancuje pouze ze dvou zdro-
jů. Tím hlavním jsou osobní příspěvky jed-
notlivých kandidátů a druhým zdrojem jsou 
dary našich příznivců a členů. Je potřeba 
zdůraznit, že právě díky této podpoře může-
me celou akci zrealizovat. Rád bych všem, 
kteří pomohli, touto cestou poděkoval.
Sto tisíc není určitě málo. Ale neopomí-

jíte další, třeba obce, které byly postiženy 

povodní?

I tuto variantu jsme zvažovali. Volební 
kampaň, ale připravujeme od začátku červ-
na a od této doby také komunikujeme se 
zúčastněnými stranami. Přišlo nám nefér 
zrušit dohody necelý měsíc před jejich na-
plněním. Jako pomoc obětem povodní jsme 
raději zvolili jinou formu a připojili se ke sbír-
ce oblastního sdružení ODS. Tato spontánní 
akce vynesla 60 000 korun, které byly pře-
dány jako dar obci Heřmanice.
Díky za rozhovor a přeji úspěch!

Také děkuji a věřím, že občané pomohou 
nám i neziskovým organizacím.              -vlk-

Jablonecká ODS se rozhodla 
ušetřit peníze, které byly
určeny na volební kampaň,
a jejich část věnovat 
neziskovému sektoru. 
Konkrétně budou vyčleněné 
prostředky věnovány 
organizacím, které se 
starají o zdravotně postižené 
a handicapované občany. Jak 
bude tento projekt vypadat, jsem 
se zeptal lídra kandidátky modrých 
Ing. Petra Beitla.
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NOVÍ POSLANCI

Jaké to bylo první měsíc »v práci« 

po zvolení do sněmovny? 

Červen byl měsícem organizačních věcí. 
Proběhla ustavující schůze, na které jsme 
skládali slib, sněmovna volila své vedení, 
volili se předsedové a členové výborů, za-
řizovaly se kanceláře ve sněmovně i v regi-
onu, museli jsme si nasmlouvat asistenty.

Kde jste letos trávila dovolenou? 

Začátkem července jsme byli s rodinou 
na Lipně a teď na týden v Rakousku.

A vraceli jste se o víkendu, kdy vtrhla 

do Libereckého kraje velká voda…

Ano, v neděli jsme jeli domů a slyšeli v rá-
diu ty děsivé zprávy. Po návratu do Jablonce 
jsme viděli v televizi záběry z postižených 
oblastí, proto jsem tam hned v pondělí ráno 
jela, abych vše viděla na místě a mohla 
svým kolegům ve sněmovně sdělit své do-
jmy a nastínit situaci. 

Ono to je v reálu vždycky trochu jiné 

než prostřednictvím televize, že? 

To tedy ano. Když procházíte místy, kudy 
se valila voda, vidíte zblízka tu spoušť – roz-
lámané silnice, zničené mosty, hluboké 
jámy místo chodníků, vyvráce-
né ploty, podmáčené domy 
a všudypřítomné napla-
vené bahno a od-
padky. Všude 
se pohybuje 
mnoho l idí, 
k te ř í  d ě la j í , 
co je potřeba. 
Mě s t ské  úř ady 
připomínají vojen-
ská velitelství. Lidé 
jsou zoufalí, protože 
jim voda odplavila vše. 
Přesto pracují do úmoru 
na odstraňování následků 
a pomáhají si navzájem. Na-
štěstí pomoc proudí ze všech 
stran a na místo přijela i armá-
da. Účinně pomáhají dobrovolní 
i profesionální hasiči, kteří čerpají vodu ze 
sklepů, odstraňují nepořádek z komunikací 
a vynášejí z domů zničený nábytek a věci, 
které voda proměnila v odpad. Jejich pomoc 
je ale i psychická, protože vyčerpaní lidé cítí, 
že nejsou na to neštěstí sami.

Hasiči se sjeli ze všech koutů kraje, 

viděl jsem tam například kluky z Janova 

nad Nisou. 

Ano, z kraje, ale i z celé republiky! Soli-
darita a vůle pomoci je opravdu ohromná, 
což je na celé tragedii ten pozitivní okamžik. 
Pomoc je spontánní a každý pomáhá dle 
svých možností. 

Ale samozřejmě jsou a budou potřeba 
peníze. Ty škody jsou ohromné, člověk si 
to nedokáže představit. Musíme najít pro-
středky, jejichž pomocí bude možno násled-
ky odstranit.

Má vůbec cenu sbírat drobné, když 

jsou potřeba miliardy?

Samozřejmě, má to cenu. V začátcích je 
potřeba pořídit základní věci: balená vo-
da, košťata, čerpadla, dezinfekční 
a čistící prostředky, pohonné 
hmoty… Na to jsou potře-
ba peníze hned

 

a na ruku. 
Naše jablonecká 

ODS vybrala mezi svý-
mi členy peníze, které hned 

předseda oblasti Karel Dlouhý 
odvezl starostovi Heřmanic panu Vla-

dimíru Stříbrnému.
Líbí se mi, že lidé mohou například po-

slat dárcovskou SMS, nemohou-li pomoci 
jinak. Tím, že je taková pomoc dostupná 
pro široké vrstvy lidí, dají se tak dohro-
mady velké peníze. Navíc má hodnotu 
i symbolickou, vyjadřuje se tím solidarita 
s postiženými.

Dílo zkázy na vlastní oči
V červnu se ujala svého mandátu 
jablonecká poslankyně JUDr. Ivana Weberová. 
O začátcích v nové roli a povodních 
jsme si povídali v krátkém
rozhovoru.

Ve čtvrtek jste se opět vrátila do po-

vodní zasažených oblastí společně s mi-

nistrem zemědělství Ivanem Fuksou. 

Rýsuje se nějaká rychlá pomoc

zemědělcům?

V první řadě musím říct, že mě překvapi-
lo, s jakou rychlostí jsou škody odklízeny! 
Po třech dnech byl v postižených oblastech 
vidět obrovský kus odvedené práce. 

S ministerskou delegací jsme navštívili 
Chrastavu, Heřmanice, Frýdlant a Višňovou. 
Pan ministr Fuksa avizoval, že chce využít 
všech nástrojů na okamžitou úlevu postiže-
ným zemědělcům. Jde zejména o okamžité 
pozastavení kontrol v povodní postižených 
oblastech a upřednostnění výplat dotací 
právě zemědělcům ze zatopených oblastí. 
Další opatření budou následovat. Jedná 
se rovněž o tom, že Pozemkový fond 
vyčlení pozemky, které by mohl 
nabízet pro případné smě-
ny s majiteli pozemků 
v záplavových ob-
lastech. 

Zdvih-

nete ruku pro 

vydání státních dlu-

hopisů, bude-li to situace 

vyžadovat?

Nyní probíhá vyčíslování škod, ale 
už dnes je jisté, že škody budou v řádu 

miliard, s čímž si pochopitelně obecní 
ani krajské rozpočty nemohou poradit. 
Je zřejmé, že pomáhat při přírodních ka-
tastrofách takového rozsahu musí stát. 
Vláda musí rozhodnout, jakým způsobem 
získá finanční zdroje pro náhradu škod. 
Ministerstvo financí chce škody zaplatit 
z ušetřených peněz na úkor provozních ná-
kladů, ale vzhledem k výši potřebné částky 
a stavu státního rozpočtu to nebude jed-
noduché. Pokud ale nebude reálné získat 
potřebnou částku dalšími úsporami, bude 
patrně vydání dluhopisů nutné.

Děkuji za rozhovor.

Já také a přeji pěkný a klidnější konec 
léta!                                       Vladimír Kordač

 http
://www.odsregionlib

erec.cz/clanek/dilo
-zkazy-na-vlastni-o

ci/ 
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VČERA , DNES A ZÍTRA

Přestavba někdejš ího Výstaviště 
do dnešní podoby byla součástí celkové 
rekonstrukce centra města, která pro-
bíhala v letech 2004–2006. Toto období 
lze oprávněně považovat z investičního 
hlediska za nejlepší v novodobých dě-
jinách Jablonce. Navázalo tak na takové 
zásadní počiny, jimiž byla rekonstrukce 
Městského divadla či stavba nové Městské 
nemocnice a jen stěží nalezneme v historii 
města rozsáhlejší a výraznější změnu jeho 
tváře, než tomu bylo právě v předminulém 
období.

Samotná rekonstrukce Výstaviště byla 
plánována již na sklonku devadesátých let. 
Záměr přestavby areálu výstaviště na Cen-
trum obchodní spolupráce Euroregionu 
Nisa byl zastupitelstvem města schválen 
v dubnu roku 2000. Místostarostkou pro 
rozvoj v té době byla Mgr. Soňa Paukrtová, 
která byla zodpovědná za přípravu návrhu. 
Po jejím odchodu do Senátu převzal post 
místostarosty Jiří Musil a byla zpracována 
dokumentace pro stavební povolení. Bohu-
žel ke stavební části dokumentace nebyla 
zpracována rozpočtová část celé akce, 
takže teprve po nástupu Petra Karáska 
po volbách 2002 byl tento zásadní nedo-
statek napraven a odhalil závažnou trhlinu 
celého projektu. Realizace by totiž vyšplhala 
na částku minimálně 270 miliónů Kč a podíl 
města by dosáhl neuvěřitelných 191 mili-
onů. Navíc zde bylo další významné riziko. 
Původní záměr totiž počítal s tím, že budou 
dvě podzemní patra, což by znamenalo 
mohutné (a drahé) zemní práce, které by se 
vší pravděpodobností způsobily narušení 
statiky ostatních domů a to by znamenalo 
další náklady v řádu desítek miliónů.

Výstaviště šest let poté
Zanedlouho si připomeneme šestileté 
výročí od počátku realizace smělého 
nápadu. Dne 6.října 2004 začaly sta-

vební práce na výstavbě nového
areálu Centra obchodní spolu-

práce Euroregionu Nisa,
který byl fi nancován
s výrazným podílem

Evropské unie
 – konkrétně fondu

Phare CBC.

Nástupce ve funkci místostarosty Mgr. Pe-
tr Karásek musel s architekty a projektanty 
v šibeničně krátkém čase vypracovat reál-
nější variantu s limitem stavebních nákladů 
150 milionů, která se nakonec uskutečnila. 
Osmileté úsilí bylo završeno úspěchem. Jed-
nak byla stavba s konečným odhadem 145 
milionů Kč, díky nabyté pověsti města jako 
»silného« investora, vysoutěžena jen za 110 
milionů a po odečtení dotací evropských, 
státních a krajských se spoluúčast města 
podařila snížit na ideální poměr. Oproti 
původně hrozícím minimálně 191 milionům 
stálo vybudování Eurocentra město ze své-
ho pouhých 30 milionů Kč!

Dnešní Centrum obchodní spolupráce 
- Eurocentrum bylo otevřeno v únoru roku 
2006, tedy 17 měsíců od spuštění stavby, 
stalo se důstojným a plně funkčním zaří-
zením, které přesně odpovídá potřebám 
města. Dnes je skutečně významným kul-
turním a společenským centrem. Střechu 
nad hlavou zde našly různé organizace, sídlí 
zde například Okresní hospodářská komo-

ra, je zde oblíbená restaurace a pořádá se 
tu mnoho společenských a kulturních akcí. 

Velice dobrým řešením, sloužícím ke cti 
realizačního týmu, je zachování visuté ram-
py, kde sídlí stejnojmenný Klub Na Ram-
pě. Rekonstrukce této části objektu byla 
oceněna vítězstvím v soutěži Stavba roku 
Libereckého kraje. Dnes patří »Rampa« ne-
odmyslitelně ke kulturnímu životu města. 
Součástí rekonstrukce celého areálu Euro-
centra je dále pavilon A, venkovní amfi teátr 
a kino Junior.

Stavba Eurocentra byla součástí Rekon-
strukce centra města, zahrnující desítku 
staveb z nichž mezi nejvýznamnějšími lze 
jmenovat rekonstrukci Dolního náměstí, 
kostela svaté Anny, ulic Soukenné a Dvor-
ské či náměstí dr. Farského.

Právě úspora při realizaci rekon-
s t rukc e jab lonec kého v ýs t avi š -
tě umožnila deponovat prostředky 
na spoluúčast města v mnoha dalších 
investicích v úspěšném období 2002 
– 2006:

1. Centrum obchodní spolupráce Euroregionu Nisa
Investor: Město Jablonec nad Nisou + Phare
Náklady: 110 milionů Kč. Realizace: 2005 

2. Rekonstrukce pavilonu A výstaviště
Investor: Město Jablonec nad Nisou
Náklady: 40,4 milionů Kč. Realizace: 2006

3. Rekonstrukce náměstí Dr. Farského
Investor: Město Jablonec nad Nisou + Phare
Náklady: 6,3 milionů Kč. Realizace: 2006 

4. Rekonstrukce ulice U Muzea
Investor: Město Jablonec nad Nisou + Phare

Náklady: 5,1 milionů Kč. Realizace: 2006 

5. Rekonstrukce Dolního náměstí
Investor: Město Jablonec nad Nisou + SROP
Náklady: 26,1 milionů Kč. Realizace: 2006

6. Amfi teátr výstaviště – hlediště – jeviště
Investor: Město Jablonec nad Nisou
Náklady: 7,5 milionů Kč. Realizace: 2006

7. Rekonstrukce části komunikace Jiráskova ul.
Investor: Město Jablonec nad Nisou + Phare
Náklady: 4,9 milionů Kč. Realizace: 2006 

8. Regenerace historického centra – Dvorská ulice
Investor: Město Jablonec nad Nisou + SROP
Náklady: 7,1 milionů Kč. Realizace: 2006 

9. Regenerace historického centra – Soukenná ulice
Investor: Město Jablonec nad Nisou + SROP
Náklady: 7 milionů Kč. Realizace: 2005 

10. Regenerace historického centra – kostel sv. Anny
Investor: Město Jablonec nad Nisou + SROP
Náklady: 24,8 milionů Kč. Realizace: 2006

11. Přestavba základní školy v ulici E. Floriánové na Spolkový dům
Investor: Město Jablonec nad Nisou + SROP 
Náklady: 25 milionů Kč. Realizace: 2006

12. Areál Střelnice
Investor: Město Jablonec nad Nisou + EU + stát 
Náklady: 286 milionů (z toho dotace 129 mil.) Kč. Realizace: 2003 - 2006
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ROZHOVOR

Přání je jedna věc, realita bývá často jiná

V letech 2002–2006, která byla z po-

hledu rozvoje města velmi úspěšná, jsi 

byl místostarostou pro rozvoj. Jaké jsou 

tvoje ambice ve volbách, chtěl by ses 

do vedení radnice vrátit?

Přání je jedna věc, ale realita může být 
samozřejmě jiná. Bude záležet především 
na výsledku ODS ve volbách. Ať už jako 
místostarosta, zastupitel, nebo, pokud se 
do zastupitelstva nedostanu, jako aktivní 
občan Jablonce se o rozvoj města budu vždy 
zajímat. Jistě, možnost něco reálně ovlivnit 
v tomto pořadí výrazně klesá s časem, 
který můžeš v té které pozici tomu věnovat.

Pozorně jsem sledoval, že jako »stínový 

místostarosta pro rozvoj« jsi letos účel-

ně vystupoval proti záměru části vedení 

radnice vést tranzitní dopravu centrem 

Jablonce a kolem přehrady. A dokonce 

tento záměr zahrnout do nového územní-

ho plánu. Spokojenost?

Hlavně jsem rád, že se pro tuto chvíli 
podařilo zmiňované snahy zastavit a do-
sáhnout toho, že zpracovávaný územní 
plán počítá s vedením tranzitní dopravy 
mimo centrum a přehradu. Znovu rád po-
děkuji za spolupráci všem, kteří měli v za-
stupitelstvu na tuto věc stejný názor bez 
ohledu na klubovou příslušnost, zejména 
Soně Paukrtové. To téma je ale pořád živé. 

Určitě je nutno sledovat přístup jednotlivých 
subjektů ve volebních programech a jejich 
postup po volbách.

A jak to nově navržené řešení vypadá?

Víš co, zkrátíme dneska rozhovor a já ti 
pošlu docela výstižný článek o západní tan-
gentě. V souvislém textu je asi možno srozu-
mitelněji vysvětlit, o co jde, než během tako-
vého povídání. (Článek si můžete přečíst na 
www.volbyjablonec.cz, pozn. red.)

Když jsi zmínil senátorku Paukrtovou, 

co říkáš její snaze řešit situaci s drahým 

teplem v Jablonci výstavbou jaderné 

elektrárny?

V tomto případě mám jiný názor. Cena 
tepla, koncepce a rozvoj soustavy se má 
řešit na základě reálných podkladů jed-
náním se spoluvlastníkem. Nemělo se jim 
kývnout na zvýšení cen na konci roku 2006 
a na vyplacení nerozděleného zisku z let 
předchozích. Není správné administrativně 
odběratelům vnucovat způsob vytápění. 
Zákazníky si každý musí udržet dokonalými 
službami a přiměřenou cenou. Problémy se 
mají řešit hned a ne odvádět od nich pozor-
nost někam do budoucna.

A jak ten problém řeší jaderná elekt-

rárna?

Neřeší. Ale dá se to za nějaké řešení 
vydávat a spoléhat na to, že část lidí (t.j. 
voličů těsně před volbami) tomu nějak uvěří. 
Jaderná elektrárna je řešení dnes hypote-
tické, pokud je možné, tak za 15 až 20 let. 
Řeší jen zdroj tepla, nikoliv rozvody, tepelné 
ztráty, napojení objektů, jaký bude stav sou-
stavy, jaký bude zájem odběratelů o CZT, ja-
ká bude cena uranu v té době, jaká bude je-
ho pozice na surovinovém trhu, jaké budou 
náklady na zajištění jaderné bezpečnosti. 
Dnes odhadované náklady na výstavbu jen 
toho zdroje jsou 500 mil. Kč. Kdo by to pla-
til? Jak by se to promítlo do ceny tepla atd.

To je skutečně složité. Já bych to 

odlehčil vtipnou konstrukcí, že jaderná 

elektrárna má název od jader lískových 

oříšků ...

To znám taky. Že v reaktoru se prohánějí 
miliony veverek a ve snaze urvat co nejvíce 
potravy třou cosi svými ohony a generují 
požadované megawatty (MW). Nejhezčí 
na té představě je, že ta kapacita v MW je 
ve skutečnosti v megaweverkách.

Jak se člověk z praxe dostane na čtyři 

roky do politiky a zase z ní vypadne? Exis-

tuje něco jako politika s malým p a Politi-

ka s velkým P? Jak ses tam cítil?

Můžu říct jen své zážitky nebo spíš pocity. 
Do funkce místostarosty pro rozvoj musíš 
být zvolen. Pokud nejsi, zase z ní vypadneš. 
Potud politika, to je docela jednoduché. 
Jinak máš s poměrně úzkým týmem odboru 
rozvoje na bedrech investiční záměry se 
vším všudy – vymyslet, různě projednat, 
zajistit fi nancování, zpracovat projektovou 
dokumentaci, protáhnout přes všechna 
úskalí územního a stavebního řízení, posta-
vit, zkolaudovat, někomu předat. Většinou 
mraky starostí, honička, stres, noci beze 
spánku. Nad nějakým p nepřemýšlíš. Když 
tak, jen jestli máš ještě všech pět pohroma-
dě. Politik s velkým P přijde nebo přijede, 
slavnostně a s úsměvem přestřihne pásku, 
zamává do objektivů a kamer, případně si 
šikovně stoupne vedle přítomného politika 
s ještě větším P a dosáhne svého – volič si 
ho s tou stavbou, které se věnoval tak asi 
30 minut, mediálně spojí. A jak se cítíš? Ani 
tě to neštve. Sedíš někde stranou a máš 
plnou hlavu jiných staveb, které probíhají 
současně.

A stejně do toho chceš jít znovu?

Určitě, to byla lehká nadsázka, mě to 
bavilo. Rád bych zkusil být třeba u těch 
záměrů, které byly nějak připraveny nebo 
připravovány již před 4 lety. Čas a možnosti 
fi nancování sice nevrátíš, ale něco by snad 
šlo oživit a dotáhnout. Pořád mám velkou 
chuť se s tím poprat.

Rozmlouval Vladimír Kordač

V posledním čísle před prázdninami 
jsem Petra Karáska zpovídal na různá 
letní témata. Prázdniny končí a před 
podzimními komunálními volbami 
začíná přituhovat. Dnešní rozhovor 
tedy logicky budeme směřovat 
od letních radovánek k tématům 
volebním, jabloneckým, 
rozvojovým. Na úvod nebudu 
chodit kolem horké kaše 
a zeptám se naprosto 
osobně.
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Z KRAJE

Kdo rychle dává, dvakrát dává

Karle, léto pomalu končí a než se 

ohlédneme, bude tu podzim. Přinese 

komunální volby a ve třetině obvodů 

i senátní. Nejdříve začnu těmi senátní-

mi, které se letos netýkají Jablonce, ale 

sousedního Liberce a části Českolipska. 

Vzhledem k tomu, že jsi místopředseda 

regionálního sdružení ODS, budeš jistě 

fandit Přemyslu Sobotkovi v boji o Senát. 

Ale mohl bys to říci z trochu

osobní roviny? 

Já vnímám Přemysla Sobotku jako poli-
tika, který dlouhodobě působí v nejvyšší 
politice a přesto si udržel kontakt s realitou. 
Má zpětnou vazbu a vnímá, co si myslí řado-
ví členové ODS i běžní občané, kteří sledují 
politiku z povzdálí. U Přemysla si cením také 
toho, že umí vystupovat, říká věci jasně, 
věcně a slušně. 

Jak hodnotíš jeho jarní mediální útok 

na předsedu Topolánka, který nakonec 

vedl ke změně předsedy ODS

na kongresu v červnu?

Rozhodně bych to neoznačil za mediální 
útok. Přemysl Sobotka prokázal vůči Topo-
lánkovi dlouhodobou loajalitu za všech situ-
ací. Ovšem také pak dokázal říci, když pohár 
přetekl, že je nutné s tím něco udělat. Vím, 
že k tomu bylo potřeba hodně odvahy. Byl 
si vědom, že se okamžitě dostane pod tlak 
mediální i těch, kteří stáli v blízkosti Topo-
lánka. Přemek tím krokem zachránil stranu, 
která pod vedením Mirka Topolánka rychle 
ztrácela poslední zbytky podpory.

Teď bych tedy odbočil ke komunálním 

volbám. Ty už nekandiduješ, proč?

Já si myslím, že člověk nemůže zastávat 
příliš mnoho funkcí najednou. Jsem zastu-
pitelem v krajském zastupitelstvu a vedu 
výbor regionálního rozvoje. To je spousta 
času, chci-li to dělat pořádně. Kromě toho 
mám fi rmu, a musím zajistit její chod, a ješ-
tě vykonávám funkci předsedy oblastního 
sdružení na Jablonecku. V současné době 
jsem byl ještě členem jabloneckého zastu-
pitelstva a to už je z časových důvodů velmi 
obtížné zvládnout. Jako předseda oblasti 
usiluji o to, aby ODS měla dobré zázemí 
ke své práci a to je také záběr. Proto mi 
nepřišlo vhodné usilovat znovu o mandát.

Sice se velká voda našemu okresu vy-

hnula, ale pro část Libereckého kraje to 

byla katastrofa. Lze z hlediska tvé funkce 

v krajském zastupitelstvu zajistit nějakou 

pomoc postiženým oblastem?

Ano, už jsme ve výboru udělali první kroky 
a vyhlásili program zaměřený na podporu 
obcí, ve kterém jsou téměř 3 miliony. Nyní 
jej ještě musí schválit rada kraje. Naší 
snahou bylo zacílit tyto dotace na nízkopří-
jmové obce. Také jsme zjednodušili admi-
nistrativní stránku věci, protože starostové 
teď mají hodně práce a málo času. Snažíme 
se jim tu situaci ulehčit. Pokud bude vedení 
kraje ochotno jakoukoliv další podporu 
postiženým obcím poskytnout, pak pro to 
samozřejmě hlasovat budeme. 

Jiné je rozhodování přímo v ODS. Na mi-
nulém jednání rady oblastního sdružení 
jsme spontánně rozhodli vybrat mezi sebou 
peníze ve prospěch postižených Heřmanic 
a díky tomu jsem mohl hned v úterý 10. srp-
na krátce po víkendové povodni starostovi 
Heřmanic Vladimíru Stříbrnému předat še-
desát tisíc korun.

Proč padlo rozhodnutí podpořit právě 

tuto obec? Vždyť starosta je z opozičního 

sdružení Starostové pro Liberecký kraj 

a bylo by lepší podpořit některého ze 

starostů, který byl zvolen za ODS.  

Já si myslím, že v takových případech 
vůbec nezáleží na barvě stranického trička. 
My jsme vycházeli z toho, že se jedná o ma-
lou obec, do které zpravidla dorazí pomoc 
později než do větších měst jakými jsou 
Chrastava či Frýdlant, ačkoliv i tam je každé 
koruny také potřeba. V roce 2006 zvítězily 
Heřmanice v krajské soutěži Vesnice roku 
a dnes je voda málem smazala z mapy. Vě-
děli jsme, že musíme jednat rychle, protože 
peníze jsou potřeba hned a jen bezprostřed-
ní pomoc je nejúčinnější. Samozřejmě sbí-
ráme další prostředky a budeme se snažit 
pomáhat i nadále dle našich možností.

Jak odhaduješ soukromě výsledek 

komunálních voleb? 

Ty víš, že odhady nemám rád a už na jaře 
jsem tě odkázal do doby po volbách. Já to 
ale řeknu tentokrát jinak. Věřím v dobrý 
výsledek pro Jablonec. To, že ODS byla jed-
no volební období v opozici, bylo pro rozvoj 
města negativní, ale pro ujasnění si pojmů 
a poznání reality velice pozitivní. Občané si 
v praxi ověřili, že se žádná slibovaná jedno-
duchá řešení nenaleznou. Teplo nezlevní, 
sinice jen tak nezmizí a zázraky na počkání 
se nedějí. 

ODS se v opozičních řadách měla čas 
znovu zkonsolidovat a věnovat se trochu 
sobě, vyřešit si problémy, na které při 
zodpovědnosti za chod města nezbývá 
mnoho času. Nyní je připravena na další 
angažmá, objevily se v ní nové tváře, více 
žen a došlo k omlazení. To je dobrý příslib 
do budoucna.

Také zvolení zastupitelé za Domov si vy-
zkoušeli, že to není taková legrace, že mezi 
chtít a mít je rozdíl. Nepodezřívám je, že by 
neměli snahu vnést do řízení města nové 
postupy nebo mnoho věcí zlepšit. Praxe 
však ukázala, že od záměru nějakého pro-
jektu k jeho skutečné realizaci je cesta ne-
uvěřitelně složitá, vyžaduje praxi, odolnost, 
odbornost a kontakty. 

Nechci, aby čas předvolební byl taháním 
triček, co kdo udělal lépe a co ten druhý 
»pohnojil«. Já bych si přál, a velmi v to dou-
fám, že se situace uklidní, obrousí se třecí 
hrany a bude snaha po dohodě ve prospěch 
města a jeho občanů. Ve všech stranách se 
najdou slušní a rozumní lidé, kteří by měli 
vzejít z voleb jako koalice rozumu. Za pár 
dní uvidíme, zda jsem byl realista, nebo 
naivní snílek.

Já myslím, že to je pěkný závěr a dou-

fám, že se tvá představa naplní. Díky 

za rozhovor.

Také děkuji a přeji všem školou povinným 
úspěšný start do nového roku!

Vladimír Kordač

Nejen o volbách a povodních jsme diskutovali v již
pravidelném rozhovoru s Ing. Karlem Dlouhým, 
předsedou Výboru pro regionální rozvoj 
Libereckého kraje, jabloneckým
a krajským zastupitelem.
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Bleskové povodně
v Jablonci nad Nisou 20??

Z dopisů
Dobrý den do redakce!
Obracím se na vás se žádostí o otištění 

názoru občanů, kteří bydlí poblíž přehrady. 
Píši za sebe, ale vím, že stejný názor mají 
i obyvatelé v našem okolí. Předmětem našeho 
pobouření je ono již slavné molo, které plave 
u hráze mezi přehradami. Nevšimla jsem si, 
že by bylo používáno v zimě bruslaři, jak to 
bylo v záměru a ani nevím, zda jej někdy vyu-
žil některý plavec. Kdo ho však užívá hodně, 
je pubertální mládež, která zde tráví letní 
večery. Pijí zde alkoholické nápoje a omladina 
dělá rámus, že je to slyšet až v Pobřežní ulici, 
která je od místa dost vzdálená. Nechápu, že 
městští strážníci toto místo nesledují. Byla 
jsem svědkem toho, jak se dívky i mladíci ob-
nažovali a ti kluci pak močili z mola do vody. 
Jindy zase kolemjdoucí paní napomenula chu-
ligány, kteří házeli dopité láhve do přehrady. 
Dostalo se jí velice nevybíravých nadávek, 
které nelze opakovat. Tolik sprostoty a neúcty 
je zarážející. Největší rámus bývá po setmění, 
kdy mládež opouští molo a odchází. Cestou 
ničí, co jim přijde do cesty. Převrácené od-
padkové koše nejsou výjimkou, ničí dopravní 
značky, vyvrátili ceduli s informacemi o pře-
hradě a podobně.

Nevím, jestli to může městská policie více 
hlídat, ale to molo nám opravdu byl čert 
dlužen. Nevím kdo to vymyslel, ale, když už 
tu musí být, dala bych ho na třetí přehradu. 
Ať slouží aspoň rybářům a nedělá problémy 
na jedničce.

Děkuji za uveřejnění.
A. H., Pobřežní ulice, Mšeno

Po dlouhotrvajících deštích je naplněna 
Jablonecká přehrada Mšeno. Současně 
je celé jižní a východní území Jizerských 
hor nasyceno vodou. Přicházejí však další 
přívalové deště. Přehrada začne přetékat 
a Mšenský potok se stává dravou řekou. 
Tato řeka splavuje zahrádkářskou kolonii 
pod hrází a její trosky ucpávají koryto pod 
Mánesovou ulicí. Voda se přelije a pokračuje 
směrem ke středu města, kde naráží na dal-
ší mosty a průchody pod domy. Všude vzni-
kají hráze z trosek a voda se dále rozlévá. 
Na křižovatce Mlýnská a Podhorská narazí 
na jezero, které vytvořila vzedmutá Lužická 
Nisa. I ta na cestě z Lučan sebrala drobné 
stavby a mostky, které ji stály v cestě. Tímto 
materiálem se ucpe nejprve její průchod pod 
mostem nad autobusovým nádražím, poté 
i průchody  pod ostatními mosty v centru. 
Všechny drobné přítoky se nyní již staly di-
vokými řekami. Dešťovou kanalizací proudí 
voda pod tlakem do sklepů a domů v centru 
i do ulic. Autobusové nádraží, ulice 5. květ-
na, Dolní náměstí, Budovatelů a všechny 
ostatní komunikace po proudu jsou pod 
vodou. Stejně tak sklepy a přízemí všech 
domů poblíž Lužické Nisy od náměstí Boženy 
Němcové. Voda sahá až na Dolní náměstí…

Fikce? Pro ty, kteří žijí v Jablonci více jak 
35 let nikoli. Podobný scénář se v sedm-
desátých letech minulého století odehrál. 
Velká voda dokonce tenkrát vzala dva lidské 
životy.

Na rozdíl od ostatních měst, která jsou 
a byla postižena záplavami, má však naše 
město k dispozici projekt, který ho může 
před podobnou katastrofou zachránit. Je to 
projekt nové protipovodňové štoly od pře-
hrady na Brandl, do Zeleného údolí. Díky 
této stavbě, která by byla schopna nahradit 
přepadové otvory v hrázi a odvést velkou 
vodu z přehrady i Lužické Nisy tunelem 
za město, může být střed Jablonce od po-
dobné hrozby trvale ochráněn. 

Na realizaci projektu se podílí město 
Jablonec a Povodí Labe s.p. od roku 2005. 
Financování je plánováno mimo městský 
rozpočet z protipovodňového fondu minis-
terstva zemědělství. Povodí Labe v součas-
né době dokončuje prováděcí projektovou 
dokumentaci. Ze strany vedení města se 
však 8. 11. 2007 tato akce zastavila. Tento 
den jablonecké zastupitelstvo hlasy rad-
niční koalice (Domov, sociální demokracie 
a SOS) odmítlo zařazení projektu štoly jako 
veřejně prospěšné stavby do územního 
plánu. Od té doby se do fronty na peníze 
z fondu, který bude uzavřen v roce 2013, 
řadí projekty ostatních měst. 

Po posledních katastrofických událos-
tech naštěstí došlo k dohodě a na posled-
ním zastupitelstvu tohoto volebního období 
bude stavba štoly znovu projednávána. 
Doufejme, že tentokrát bude projekt schvá-
len a velká voda se do centra Jablonce už 
nikdy nedostane.                    Ing. Petr Beitl

„Tolik vody tady nikdo nepamatuje, dostala se i do míst, kde v minulosti při zápla-
vách nikdy nebyla,” Miloslava Hudáková – starostka Zákup 9. 7. 2010.

„Nabídka městu – jak na tom město vydělá, nikde nezazněla,” Petr Tulpa – starosta 
Jablonce 8. 11. 2007 při projednávání zařazení stavby protipovodňové štoly jako veřejně 
prospěšné stavby do územního plánu (citovano ze zápisu ze zastupitelstva).

Ilustrační foto z povodní 2010 v Chrastavě / foto vlk

Teplo, teplo, teplo...
Propůjčil jsem si název mého článku z mi-

nulého zpravodaje, jelikož, článek měl mnoho 
ohlasů, a je nutné na ně stručně reagovat. 
Jedna reakce za všechny byla otištěna v Jab-
loneckém deníku, autorem článku je Ladislav 
Korec. Pro ty jež článek nečetli, jen ocituji 
poslední větu z uvedeného článku »Proto je 
situace CZT v Jablonci nad Nisou velice vážná 
a záleží jen komu občané dají v komunálních 
volbách důvěru k nápravě velice vážného 
stavu s teplem v Jablonci«. V tomto duchu 
reagovali i někteří další. Jsem rád, že právě 
moje úvaha rozpoutala tuto věcnou diskuzi 
o jednom problému, který mi občané měs-
ta Jablonce skutečně máme a budeme jej 
muset skutečně začít velmi intenzivně řešit. 
Je zajímavé, že v diskuzích nezaznívala jen 
pouhá kritika ceny tepla (jak si někteří politici 
rádi dávali ve svých předvolebních slibech). 
Ale občany skutečně zajímá budoucnost, ne 
jenom CZT, ale i toho jaké jsou k ní alterna-
tivy, varianty a jak bude v budoucnu možno 
problém řešit.

Všem co na problematiku reagovali děkuji 
a věřím, že po následujících komunálních 
volbách budeme moc, se silným mandátem 
započít práce na řešení budoucnosti vytápění 
v Jablonci.

Ing. Miloš Vele
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Neaktuálně s Jirkou Čeřovským

Jirko, za krátký čas jsou tu opět komu-

nální volby a uplyne dvacet let, kdy jsi byl 

poprvé zvolen do městského zastupitel-

stva. To je dlouhá řádka let. Vzpomínáš 

si ještě na své začátky? Jak jsi byl zvolen 

a za koho?

To víš, že si vzpomínám, ačkoliv už ne zcela 
přesně. Po 20 letech jsou vzpomínky trochu 
vybledlé. Tehdy, v roce 1990, jsme vytvořili 
kandidátku učitelů »Nezávislé sdružení škol«. 
Já jsem byl někde uprostřed kandidátky a dě-
lal jsem tzv. »křoví«. Zvolení bylo pro mne 
tedy velkým překvapením. Nicméně mandát 
zavazoval, a tak jsem se najednou podílel 
na polistopadovém dění ve městě.

Jak na to období vzpomínáš? Bylo to jiné 

než dnes, lepší nebo horší?

To se nedá takto říct, není na to jednodu-
chá odpověď. Byla to doba zásadních změn. 
Najednou měly obce a města možnost o celé 
řadě věcí rozhodovat opravdu samy. Hrnuly 
se na nás změny zákonů, pravomocí. Přebíral 
se majetek, který byl do té doby ve vlastnictví 
státu, a  bylo potřeba rozhodnout,  jak s ním 
správně naložit. Co prodat, co ponechat s vě-
domím, že se o něj město musí řádně starat. 
Všichni jsme se postupně učili, bez předchozí 
zkušenosti, jak nakládat s nabytou svobodou 
a demokracií. Pamatuji si, jak jsme doneko-
nečna řešili některé problémy  a panovala 
určitá nejistota,  zda postupujeme správně. 
Nebylo výjimkou, že jednání zastupitelstva  
začalo hodinu po poledni a končilo druhý den 
po půlnoci. Jako perličku mohu uvést, že jsme 
hlasovali také třeba ve stoje, v kabátech, 
připraveni k odchodu domů, protože někdo si 
vzpomněl na doplnění usnesení. Kdybych měl 
tehdejší situaci hodnotit, bylo to horší v tom, 
že jsme tápali a objevovali způsob, jak vlastně 
město řídit. Výhodou ale byl fakt, že zastupi-
telstvo nebylo rozdělené tak ostře na pozici 
a opozici. Neexistovala taková názorová vy-
hraněnost jako dnes, i přesto samozřejmě do-
cházelo k hádkám. Vždyť ani Občanské fórum 
nebylo zcela profi lované, ale byli v něm lidé 
různých názorů a s výrazně odlišnými zkuše-
nostmi. O dalších uskupeních ani nemluvě. Já 
jsem byl řadový zastupitel a na začátku roku 
1994 jsem o další kariéře komunálního politi-
ka neuvažoval. Nakonec bylo všechno jinak. 
Platí, že nikdy neříkej nikdy. Obecně však mo-
hu říct, že to bylo napínavé a zajímavé období. 

Nakonec jsi tedy kandidoval opakova-

ně...

Ano. Nabízeli mi místo na kandidátce různé 
strany. Byli za mnou i zástupci ODS. Tato stra-
na mi byla svým programem nejblíže, a proto 
jsem se rozhodl, že za ni budu kandidovat 

jako nestraník (na čtvrtém místě). Výsledky 
voleb umožnily ODS navrhnout svého kandi-
dáta na starostu. Byl jsem nominován a po-
prvé zvolen. 

Vzpomeneš si, kdo byl v prvním zastupi-

telstvu?

Asi ne na všechny. V prvním období bylo 
totiž voleno celkem 40 zastupitelů oproti 
dnešním 30. Kandidovala různá uskupení 
včetně politických stran. Vzpomínám si, že 
v zastupitelstvu byl Lubomír Paldus, Jaromír 
Lánský, Rudolf Hable (Společnými silami), Jiří 
Rudolf, Jan Cholenský, Soňa Paukrtová, Lud-
mila Kubcová (Unie života a sociálních jistot), 
Jiří Šimůnek, Jiří Vorlíček, Jiří Pecháček (Nezá-
vislé sdružení škol), Jiří Musil, Josef Faltejsek, 
Václav Vostřák (Společnými silami), Karel 
Kolář, Jan Vacek, Václav Poláček (Demokra-
tická unie zdraví a sportu), Radovan Louda, 
Petr Mikula, Josef Macek (Unie křesťanské 
a liberální demokracie), Ludmila Brynychová, 
Jiří Truhlář (KSČM).

A co ODS?

Ty mě zkoušíš... V roce 1990 ještě ODS 
neexistovala. Do komunálních voleb poprvé 
kandidovala až v roce 1994. Po těchto vol-
bách nás bylo v třicetičlenném zastupitelstvu 
za ODS celkem devět. Eduard Hrdina a Jan 
Cholenský, Jaroslav Kraus, Vlasta Pokorná, 
Michael Vraný, Jan Vacek, Miroslav Pelta, 
Dana Klimešová a já. Snad jsem na nikoho 
nezapomněl. 

To byla zkouška paměti, protože teď 

bych chtěl vědět, jaké bylo to druhé období. 

Co ti nejvíce utkvělo v paměti?

Samozřejmě, že ani ono nebylo dobou, kdy 
bychom měli na všechno osvědčené recepty 
a věděli si se vším rady. Stále jsme hledali 
způsoby, jak to dělat co nejlépe. Už tehdy 
jsme dlouze řešili otázku teplárenství, které 
město dostalo v době privatizace po rozpuš-
tění »byťáku« na počátku 90. let. To je zrovna 
otázka, na kterou jsme neměli stejný názor 
ani v koalici ani v ODS mezi sebou. Byl a stále 
to je příliš složitý problém. Většinový názor 

tehdy převládl s tím, že soukromý provozova-
tel s kontrolou města umí provozní záležitosti 
řešit lépe než město. Byl prodán proto další 
podíl a město si ponechalo kontrolní balík 
34 % akcií, takže mělo přímý vliv na strategic-
ké rozhodování společnosti.

Největším investičním oříškem v té době 
bylo divadlo. To byla  investice v řádu stamili-
onů. V té době začal platit zákon o veřejných 
zakázkách a výběrové řízení na dodavatele, 
který má zkušenosti s rekonstrukcí památek, 
bylo složité a zdlouhavé. Rekonstrukce nako-
nec trvala tři roky. Od června 1995 do září 
1998 bylo divadlo zavřené. Celkové nákla-
dy se vyšplhaly na cca 160 milionů korun. 
Ve stejném období probíhala i rekonstrukce 
centra města. Dělalo se náměstí pod radnicí, 
pěší zóna Komenského a Lidická. Mnozí ob-
čané si jistě vzpomenou na hluboké výkopy 
a lávky, po kterých se chodilo do obchodů. 
Však si také jejich provozovatelé stěžovali 
na úbytek zákazníků a na vině bylo, samozřej-
mě, vedení radnice a především starosta.

Kromě divadla se v té době také stavěla 

nemocnice. Na tom se město také podílelo?

Ne zcela. Nemocnice byla státní a město 
přispívalo na její provoz. Teprve v roce 2003 
bylo rozhodnuto, že ji město převezme. Také 
těžké rozhodnutí, které se nakonec ukázalo 
správným, ale pochybnosti byly velké. Nikdo 
neměl konkrétní představu, co bude starost 
o takové zařízení obnášet. Přece jen se jedná 
o rozsáhlý majetek s vysokými provozními 
náklady. 

Na konci 90. let začalo město pracovat 
na projektu rekonstrukce Výstaviště. To byla 
neuvěřitelná anabáze. Nejprve odbor rozvoje 
hledal vhodný program, ze kterého by se stav-
ba dala fi nancovat. Vhodný fond se podařilo 
nalézt až na potřetí. Jenomže úskalí spočívalo 
v možnosti prosadit tento projekt v rámci 
programu Phare CBC. Program byl totiž za-
ložen na přeshraniční spolupráci s Polskem 
a každoročně se vybíraly pouze dva projekty 
za českou stranu a dva za polskou. V době, 
kdy jinde ještě neměli vybudovanou základní 
infrastrukturu (kanalizaci, čističky odpadních 
vod), jsme přišli s projektem v oblasti kultury 
a podnikání. Tehdy to byla zřejmě drzost, ale 
vyplatila se. Bez lobbingu by však nebyla 
nejmenší šance projekt prosadit. Objížděli 
jsme se zástupci Euroregionu NISA všechny 
oblasti od nás až po Ostravu, abychom získali 
podporu a došlo na české straně ke shodě, že 
náš projekt je akce 1. priority. A to nemluvím 
o tom, že původně navržený projekt přestavby 
se projevil po schválení dotace jako nereali-
zovatelný a museli jsme znovu jezdit a znovu 
přesvědčovat o nutnosti změny projektu. 
Naštěstí, za výrazné pomoci tehdejšího mís-
tostarosty Petra Karáska, se záměr podařilo 
za poloviční náklady zrealizovat a po osmi 
letech úporné snahy se výsledek dostavil.

Dá se tedy říci, že tě tyto záležitosti

úplně zaneprázdnily?                                    

Restaurační zahrádka, letní podvečer a sklenka 
dobrého moku, to je ideální kombinace pro 
příjemné posezení a popovídání. S Jirkou 
jsme v hovoru zavítali do časů minulých 
a zavzpomínali na jeho začátky 
v zastupitelstvu města.
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Ekonomičtěji neznamená 
v Jablonci levněji

Pokud Vám nedává 
nadpis článku smysl, 
nezoufejte, hned to 
vysvětlím. Ale je třeba 
se podívat do historie 
vzdálené jen nece -
lé čtyři roky. V úvodu 
ještě musím upozornit 
na to, že toto není po-
kus o účelovou předvo-

lební kritiku vládnoucí koalice na jablonecké 
radnici, ale jen shrnutí faktů, informací a re-
kapitulace toho, co se stalo. Také nejsem pří-
znivcem předvolebních honů na čarodějnice, 
ale fakta se mají připomínat. A o to vlastně 
jde, ne?

Současná vládnoucí koalice se dopustila, 
nejen podle mého názoru, nepovedeného 
manažerského rozhodnutí a tím bylo vytvo-
ření Městské správy nemovitostí, tedy orga-
nizace, která svým charakterem částečně 
připomíná někdejší Okresní bytový podnik, 
který jsme po revoluci úspěšně zlikvidovali. 
Proč se toto vlastně stalo? Po volbách 2006 
byly slibovány velké změny s tím, že vše staré 
se musí vymýtit a začít dělat věci lépe a jinak. 
A tak se tedy rychle začalo konat. 

Na sklonku roku 2007 město vyhlásilo 
výběrové řízení na správu městských nemo-
vitostí. Přihlásila se řada subjektů, jež tuto 
činnost již provozují pro privátní vlastníky ob-
jektů, ale toto výběrové řízení Úřad pro kontro-
lu hospodářské soutěže zrušil. A tak po tomto 
nepovedeném výběrovém řízení rada města 
na svém jednání dne 20. 3. 2008 schválila 
novou formu správy bytového fondu města 
Jablonec nad Nisou a městských nemovitostí 
prostřednictvím nové společnosti, která byla 
založena a je plně vlastněná městem. Proč 
mi to tak vadí? Protože v průběhu výběrového 
řízení bylo občanům slibováno, že městské 
objekty se budou spravovat lépe a ekonomič-
těji. A ono to zase, jak čas ukazuje, není tak 
úplně pravda.

Jelikož pracuji ve Výboru pro hospodaření 
s majetkem města, byl jsem přítomen projed-
návání materiálu s názvem »bytová koncep-
ce«, který následně 27. 8. 2009 přijala i rada 
města. V tomto materiálu se nepřímo dočtete, 
že město Jablonec vlastní 1300 bytů, a ty 
jsou ve správě mnou kritizované organizace. 
Dále z materiálu vyčtete, že cena za správu 
jednoho bytu je ve staré zástavbě 198 Kč 
a v panelovém domě cca 143 Kč. Tato částka 
se mi zdála vysoká a oslovil jsem některé 
realitní kanceláře v našem městě a nechal 
si udělat nabídku na správu bytové jednotky 
a byl jsem překvapen.

Realitní kanceláře spravují bytovou jed-
notku za čásku od 100 do 110 Kč a funguje 
to bez problémů. Takto spravují byty v mno-
ha společenstvích vlastníků, která vznikla 
privatizací bytů v minulých letech a nyní je 

těmito realitními společnostmi spravována 
většina bytů z původních sedmi tisíc. Nabízí 
se tedy otázka: jak je možné, že společenství 
vlastníků si umí cenu nasmlouvat na 110 Kč 
i při malém počtu bytů, a město s 1300 byty 
skoro na 200 Kč?! Tady asi každý cítí, že to 
není dobré a není možné nad tím jen mávnou 
rukou a mlčet. Vždyť každý, kdo si objednává 
nějakou službu, si zjistí ceny u konkurence. 
Zde asi při realizaci tohoto nápadu, platilo ono 
pověstné, že z cizího krev neteče.

Šetřit naše společné fi nance by mělo být 
základní prioritou těch, kdo je spravují. A po-
kud tomu tak není, tak tam tito lidé nemají 
co dělat. A peníze je třeba dávat tam, kde 
je jich skutečně potřeba. Myslím tím opravu 
a údržbu a ne je nesmyslně projídat. Přiznám 
se, že po tomto zjištění jsem již raději nelisto-
val v položkách městského rozpočtu v před-
chozích letech, kolik se vlastně vynaložilo 
skutečných nákladů na vybudování celé oné 
správcovské organizace. To snad někdy příš-
tě, ale pokud to je vše děláno v tomto duchu, 
tak to asi nebude málo.

Původně jsem v tomto článku chtěl psát 
o tom, jak mě a asi i ostatní, trápí zanedbaný 
bytový fond. Ono je zde i k zamyšlení, zda těch 
1300 bytů ve 173 objektech je to správné 
množství, které má město spravovat. A také, 
zda bude možné v budoucnu objekty rekon-
struovat a udržovat. Vždyť právě některé 
objekty ve staré zástavbě jsou opravdu v ža-
lostném stavu. Z pohledu nájemníka bydlícího 
v takovém objektu je hrozné, když v době likvi-
dace zmíněného Okresního bytového podniku  
(OPBH) platil na nájemném 10 Kč/m2 a dnes 
platí po deregulacích třeba 46 Kč/m2. Přitom 
objekt za ta léta pouze zchátral a vidina, že 
kvalita bydlení se změní, je velmi mizivá.

Proč tomu tak je? Byty město spravuje 
zbytečně draze a v rozpočtu na modernizace 
není vzhledem k reálným požadavkům takřka 
nic. Provádějí se pouze nutné či havarijní 
opravy. Myslíte, že je to tak správně, není 
to náhodou opět problém, o kterém se moc 
nemluví a na který jsme si již pravděpodobně 
za ta léta zvykli?

Dle mého názoru je tento problém závažný 
a bude v příštím období nutné najít řešení, 
které nespočívá ve vybudování další admi-
nistrativní složky, placené z našich společ-
ných peněz. Spíše je na místě úvaha o další 
možné privatizaci a pečlivém vytipování vhod-
ných objektů pro rekonstrukci a při tvorbě roz-
počtu na ně pamatovat. Vždyť pěkné město 
tvoří zejména opravené a zrekonstruované 
domy. Jsem si vědom, že v následujících 
letech, kdy náš městský rozpočet postihují 
důsledky světové fi nanční krize, se bude toto 
realizovat velmi obtížně. Ale šetřit na vlastní 
správě objektů můžeme hned.

Ing. Miloš Vele

To určitě ne.  Dál se normálně spravova-
lo město, vedly agendy a přicházely další 
problémy, které se řešily, mateřské školy, 
základní školy. Proběhla reforma státní sprá-
vy a samosprávy, kdy došlo k jejich poměrně 
nešťastnému sloučení a k tomu v roce 2000 
vznikly kraje. Přebírali jsme stále nové agen-
dy, museli jsme proto přijímat další zaměst-
nance, rozšířit provoz radnice o další prostory 
a objekty. Rozšiřovali jsme informační servis 
pro občany. Postupně vzniklo vnitřní a vnější 
informační centrum v přízemí radnice. Vznikla 
také Galerie My. Vedle toho jsme zaváděli 
nové postupy v komunikaci s organizacemi, 
například pravidelná setkávání se zástupci 
neziskových organizací, církví, sociálních, 
zdravotních, sportovních a ostatních orga-
nizací. Pravidelně jsme též pořádali setkání 
s občany a snažili se neopominout žádnou 
oblast života města. Nebylo to jenom o in-
vesticích. 

Za pochodu jsme také řešili zapeklitý pro-
blém Petřína, kde spekulanti původně objekt 
RaJ zadlužili a bylo nutné pomoci novému ma-
jiteli s realizací rekonstrukce. Město nemělo 
přímý vliv, ale přesto jsme pro pana Hejska, 
soukromého vlastníka hotelu Petřín, udělali, 
co se dalo. Zrekonstruovaná dominanta je 
odměnou pro všechny patrioty. Podobný pro-
blém byl u zadluženého rozestavěného mon-
stra »Komplet« ve Mšeně. I tam jsme napnuli 
veškeré úsilí, aby se mohl postavit současný 
supermarket Kaufl and.

Dál bych mohl pokračovat Městskou halou. 
To byl také danajský dar! Původně se začala 
stavět v osmdesátých letech, ale stavba byla 
několikrát zastavena, zakonzervována a ná-
sledně částečně rozkradena. Museli jsme 
tam platit ostrahu a stále nebyly prostředky 
na dostavbu. Opět jsme hledali možnosti fi -
nancování, abychom získali alespoň polovinu 
z potřebných 160 milionů, což se nakonec po-
vedlo. Další započatou a velmi komplikovanou 
akcí tohoto období byl záměr rekonstrukce 
bulváru 5. května. 

Poslední otázka dnešního rozhovoru, 

ve kterém budeme pokračovat příště. Jaký 

soukromý pocit jsi měl z tohoto období?

Dobrý, jednoznačně, ale pro manželku 
a dceru to nebylo vůbec jednoduché. Musely 
mít se mnou velkou trpělivost. To víš, že vždyc-
ky pochybuješ. Občas jsem nespal ze strachu, 
jestli rozhodnutí, na kterém jsem se podílel, 
bylo správné, zda-li nemělo být jiné.  Mnoho 
věcí rozhodneš a teprve dlouhý čas prokáže, 
zda to bylo dobré. Ovšem i dnes si myslím, že 
jsme neudělali nějaké zásadní chyby, které by 
bránily rozvoji města. Těch »běžných« jsme na-
sekali asi jako každý dost. Ale bez toho to také 
nejde, nikdo a nic není dokonalé. Pro mě bylo 
a je povzbudivé srovnání s ostatními městy 
podobné velikosti a ty výsledky pro Jablonec 
byly, zejména tehdy, velmi dobré. Na to období 
rád vzpomínám.

Jestli i na ta další se tě zeptám jindy. 

Dneska ti děkuji za rozhovor.

Také díky  a zdravím všechny čtenáře!
Vladimír Kordač
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Sobota 11. září
Den evropského kulturního 
dědictví – Duše památek:

Kostel sv. Anny
Den otevřených dveří
Ekumenická bohoslužba, taneč-
ní představení, vernisáž výstavy. 
Od 9.30 hodin.

Městské divadlo
Den otevřených dveří
Prohlídka jeviště divadla a zvu-
kové a osvětlovací kabiny.
Od 9 hodin. 

Městská knihovna Jablonec n. N.
Kostel a fara
Přednáška Jany Nové v rám-
ci celodenního promítání fi lmů 
s regionální tematikou. Od 14 
hodin. Promítání od 9 hodin.

Kostel sv. Anny
Slavnostní koncert 
Koncert k příležitosti 13. diva-
delní sezóny. Petr Hostinský – 
varhany, Pavel Herzog – trubka. 
Od 18 hodin.

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

Klub Na Rampě
Znouzecnost
Plzeňská léty prověřená folk-
punková kapela. Od 21 hodin.

Smržovka, lesopark u Parkhotelu
VII. ročník smržovského 
Wood-cross maratonu
Od 9 hodin.

Malá Skála, kemp Ostrov
Maloskalský jarmark
Prodejní výstava, soutěže pro 
děti, občerstvení, tombola, před-
nášky, hudba, ohňová show 
a večer pravá vesnická tanco-
vačka! Od 10 hodin.

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

Klub na Rampě
Pre-School Conspirancy
Kapely Punk Floid, Straba, Sou-
mrak civilizace. Přijďte si zasko-
tačit na úvod nového školního 
roku! Od 21 hodin.

Vratislavice nad Nisou
Porsche Classic Festival 
17. ročník setkání majitelů auto-
mobilů Porsche v ČR. 
3. – 5. září.

Hrad a zámek Grabštejn
Grabštejn Worldfest
Nejmenší festival etnické, 
alternativní hudby a divadla. 
3. – 5. září.

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

Klub Na Rampě
Rock ń ŕoll Night
Rock ń́ roll & punk & ska mejdan. 
DJ Igorek. Od 21 hodin.

Desná v Jizerských horách
zahrada Riedlovy vily
Desenská dechovka
Tradiční amatérský festival de-
chových hudeb. Desanka, Tur-
novanka, Mladá dechovka Jablo-
nec n.  N. a Celestýnka. Program 
doprovodí mladé a šikovné ma-
žoretky Jablonecká jablíčka.
Od 13 hodin.

Kristiánov
Mariánská sklářská pouť
Tradiční sklářská pouť v místě 
bývalé sklářské osady, stánky 
s řemeslnou výrobou, tradičním 
jizerskohorským zbožím a ob-
čerstvením všeho druhu, bo-
hatý kulturní program a stylové 
atrakce. Od 8 hodin.

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
Skladby J. S. Bacha, W. A. Mozar-
ta, F. Schuberta a dalších před-
nesou Adolf Melichar – varhany, 
Ivana Veberová – soprán, Lukáš 
Sládek – basbaryton, Lubomír 
Havlák – tenor. Od 19 hodin.

Pondělí 6. září
Městská knihovna Jablonec n. N.
Slavné tenory
Hudební pořad Věry 
Štrynclové. Od 10 hodin.

Úterý 7. září
Městská knihovna Jablonec n. N.
Vesmírné srážky
Astronomické okénko Martina 
Gembece. Od 17 hodin.

Středa 8. září
DDM Vikýř
Světluška
Celonárodní sbírka.

Čtvrtek 9. září
Eurocentrum, kino Junior
Nezapomínejte číst dětem
Taťjana Medvecká čte 
Zlatovlásku 
Čtení pro děti od 3 let. 
Od 16 hodin.

Desná v Jizerských horách
Riedlova vila
Švýcarský den na výstavě 
UNESCO
Přednáška o dvanácti turistic-
kých trasách ve Švýcarsku, vy-
hodnocení soutěže Znáte světo-
vé dědictví UNESCO? 
Od 17 hodin.

Pátek 10. září
Městské divadlo
Iuventus, Gaude! jubilující
aneb Už je nám pět...
Slavnostní koncert k 5. výročí 
založení dětského pěveckého 
souboru. Účinkují: Iuventus, 
Gaude!, Menitas Cantoras z bra-
zilského města Nova Petrópolis 
a další hosté. Od 18 hodin.

Eurocentrum, Velký sál  
Česko-slovenská diskotéka
Honza Žíla a jeho program popr-
vé v Eurocentru včetně tradiční 
karaoke soutěže o nejlepšího 
zpěváka a zajímavé ceny. 
Od 19 hodin.

Klub Na Rampě
Bran
Tradiční hudba Bretaně v podá-
ní energické šestičlenné čes-
ko-francouzské kapely s Dewi 
Pajotem v čele. Od 21 hodin.

Státní zámek Lemberk
Ave Maria staletími
Komorní koncert při svíčkách. 
Eva Navrátilová – varhanní po-
zitiv 1723, Alena Hellerová – 
zpěv, Kateřina Suchánková – 
kytara. Od 17 hodin.

Úterý 14. září
Městská knihovna Jablonec n. N.
Významné budovy 
v Jablonci nad Nisou
Beseda s Václavem Vostřákem. 
Od 14 hodin.

Eurocentrum, Malý sál  
Tajemná moudrost dávného 
Mexika
Hosté z Mexika hovoří o šaman-
ské tradici, kultuře a odkazu 
svých předků. Od 19 hodin.

Středa 15. září
Knihovna Vratislavice n.  N.
Večer s netopýry
Vyprávění odbornice na život 
netopýrů Evy Jóžové o ochraně 
těchto živočichů, jejich výskytu 
na Liberecku i mýtech, které jsou 
s nimi spojeny. Od 17 hodin.

Čtvrtek 16. září
Eurocentrum, kino Junior
Nezapomínejte číst dětem
Václav Postránecký čte 
Dlouhého, Širokého 
a Bystrozrakého. 
Čtení pro děti od 3 let. 
Od 16 hodin.

Městská knihovna Jablonec n. N.
Jánošíci s těžkou hlavou
Beseda spojená s autorským 
čtením Ľubomíra Smatany. 
Od 16.30 hodin.

Městské divadlo
Divadlo ABC Praha
Zdeněk Jirotka: Saturnin
Volná dramatizace humoristické-
ho románu o sluhovi, který se sta-
ne pánem svého zaměstnavatele, 
se swingovou muzikou v podání 
Melody Makers. Od 19 hodin.

Klub Na Rampě
Ro(c)kování Jiřího Černého
Od 20 hodin.

Pátek 17. září
Městské divadlo
Hradišťan
Vystoupení moravské cimbálové 
kapely. Od 19 hodin.

Klub Na Rampě
Reggae Bashment
Večer roztančí vítěz loňského sou-
boje Sound Systémů Royal Hi-Fi 
a Emergency JBC OneLove Stati-
on. Od 21 hodin.

10. – 12. září
TANVALDSKÉ SLAVNOSTI
Parní vlak s lokomotivou (Li-
berec/Tanvald/ Velké Hamry 
a zpět), historický autobus, 
řemeslný jarmark, místní 
prodejci a výrobci, pouliční 
divadlo, jarmareční a staro-
pražské písně, country, de-
chovka i beat 60. let. Před-
stavení na chůdách, kulturní 
program na venkovní scéně, 
filmová představení v kině 
Jas, občerstvení, pivní stan,  
pouťové atrakce, jízda auto 
i motoveteránů.
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Uvedené akce jsou bez záruky.

Pátek 24. září
Eurocentrum, Letní scéna
centrum Jablonce n. N.
Jablonecké podzimní slavnosti
Starosta předá klíče od města 
kumštýřům, kteří budou měs-
tu vládnout po dobu slavností. 
Stánkový prodej, tradiční řeme-
slné výrobky a pochutiny, kultur-
ního program s pestrou směsicí 
žánrů a kultur. Zpřístupnění rad-
niční věže, vyhlídky s průvod-
cem. 24. a 25. září.
Turnaj Sanšajn 2010 ve street-
ballu pro školní týmy, exhibice, 
soutěže pro diváky. 24. září od 
10 hodin.
Přehlídka steetart a grafi tti, zá-
vody ve skateboardingu. 
25. září od 11 hodin.

Klub Na Rampě
Circus Ponorka
Honza Ponocný v originálním 
nu-fokl „one-man-show“. 
Od 21 hodin.

Sobota 25. září
Městské divadlo
Vlasové centrum Hybner
Velká kadeřnická show 
s Janem Špilarem
Módní střihy, svatební a spole-
čenské účesy. Od 10 hodin.

Smržovka
Kostel sv. Archanděla Michaela
Ensemble Bona Fide
aneb Barokní hudba, jak jste ji 
ještě neslyšeli... Od 17 hodin.

Hejnice – MCDO
Koncert
Kamila Dubská – varhany, Be-
ata Blašková Zádrapová – sop-
rán, Libor Janeček – kytara. 
Od 15.30 hodin.

Ukončení sezóny na zubačce
Zvláštní vlaky na unikátní ozub-
nicové trati s ozubnicovou loko-
motivou. Trasa: Tanvald/Koře-
nov/Harrachov a zpět.

Rychnov u Jablonce n. N.
Restaurace Beseda
Robert Křesťan a Druhá tráva
Koncert. Od 19.30 hodin.

Železný Brod
Skleněné městečko
Práce studentů v dílnách školy 
a sklářský veletrh, kulturní pro-
gram, předvádění sklářských 
řemesel, hudba, divadlo, prodej 
skla a bižuterie, výstavy, módní 
přehlídka, dílny pro děti i dospě-
lé, občerstvení. 17. – 19. září.

Sobota 18. září
Klub Na Rampě
T4 - rockovÍ harcovníci
Špičkoví muzikanti, legendy 
českého rocku. Od 20 hodin. 

Desná v Jizerských horách
Riedlova hrobka
Slavnosti města Desná 2010
Jarmareční veselí s kejklíři a ko-
medianty, společensko-zábav-
né odpoledne pro malé i velké 
u příležitosti 97. výročí povýšení 
Desné na městys a 42. výročí 
povýšení na město. Výstava his-
torických dokumentů a fotografi í 
v Riedlově hrobce. Od 13 hodin.

Státní zámek Lemberk
Rytířský sál
Netradiční prohlídka zaměřená 
na nově zrestaurované obrazy. 
18. a 19. září.

Neděle 19. září
Eurocentrum, Velký sál  
Dechovka Desanka 
z Jizerských hor
Taneční odpoledne pro seniory. 
Od 14 hodin.

Klub Na Rampě
Loutkové divadlo Spojáček
Tři prasátka a vlk
Pohádka pro děti od 3 let.
Od 17 hodin.

Městské divadlo
Divadlo Ungelt Praha
Pierre Palmade, 
Christophe Duthuron: 
Na útěku
Dvě ženy rozdílného věku se 
setkávají na útěku, na němž je 
podstatné dostat se pryč, ně-
kam hodně daleko. 
Od 19 hodin.

Pondělí 20. září
Klub Na Rampě
Astronomické setkání
Co se dělo na prázdninové 
obloze a co nás čeká 
na podzim. Od 18 hodin.

Úterý 21. září
Městská knihovna Jablonec n. N.
San Francisco
Pravidelné fi lmové představení. 
Od 14 hodin.

Jablonecká přehrada, 
rybníky a vody
Beseda s Václavem Vostřákem. 
Od 17 hodin.

Městské divadlo
Divadlo V Dlouhé Praha
Gerorges Feydeau:
Dáváme děťátku klystýr! 
“Kašlu na to!“, řekla Hortensie
Dvě aktovky slavného kome-
diografa o vztahu muže a ženy 
v manželství. Od 19 hodin.

Klub Na Rampě
Rafting na Zambezi 
Komentované promítání o cestě 
přes Namibii, Kapské Město, 
splutí Cunene River a  Zambezi 
River. Od 20 hodin.

Středa 22. září
Kostel sv. Anny
Koncert tónů a barev
Jiří Pazour – klavírní improviza-
ce, Olga Volfová – improvizace 
malby. Od 19 hodin.

Knihovna Vratislavice n.  N.
Írán – země Šeherezády,
či teroristů?
Komentované promítání o cestě 
po Íránu, fauně, tradicích země 
i aktuálním dění.  Od 17 hodin.

Čtvrtek 23. září
Městská knihovna Jablonec n. N.
Do Etiopie za potomky 
královny ze Sáby
Beseda s cestovatelem Jiřím 
Kovalčíkem. Od 17 hodin.

Klub Na Rampě
VI. jablonecký bluegrassový 
saloon
Handl z Jablonce a Funny Grass 
z Českého ráje. Od 20 hodin.

Neděle 26. září
Smržovka
Kostel sv. Archanděla Michaela
Svatomichalská poutní 
slavnost 
Slavnostní mše svatá, prohlídka 
kostela s výkladem, pouťové ko-
láčky a jiné dobroty, „štěstíčka“ 
s překvapením. Od 9 hodin. 

Svatomichalský pétanque
Zahrajte si s námi – hraje každý 
příchozí. Od 13 hodin.

Úterý 28. září 
Kostel sv. Anny
Musica Florea
Jan Dismas Zelenka Missa Ul-
timarum Prima. Dirigent Marek 
Štryncl. Od 19 hodin.

Klub Na Rampě
Rampa Free 
pro každou kapelu
I začínající si může vyzkoušet 
„prkna“ Rampy s dobrým ozvuče-
ním. Dejte o sobě vědět a přijďte 
si zahrát! Od 20 hodin.

Státní zámek Lemberk
Koncert komorní hudby
Ke dni české státnosti, spoluú-
činkují ZUŠ Poděbrady, ZUŠ Čes-
ká Lípa a ZUŠ Jablonné v Podješ-
tědí. Od 15 hodin.

Středa 29. záři
Eurocentrum
Týden seniorů
10. ročník akce nejen pro senio-
ry. 29. 9. – 3. 10.

Klub Na Rampě
Krátké a úderné divadlo Liberec
Kdeže loňské něhy jsou
Intimní nahlédnutí do soužití tří 
naprosto odlišných párů. 
Od 20 hodin.

Čtvrtek 30. září 
Městská knihovna Jablonec n. N.
Lady Jane IV. Souboj srdcí 
Ženy s krátkými nehty
Autorské čtení proložené hudbou. 
Od 17 hodin.

Klub Na Rampě
Já, moje romská rodina 
a Woody Allen
Dokument mladé Romky o his-
torii a součastnosti její stále ješ-
tě kočující romské rodiny v Itálii.  
Od 20 hodin.

Knihovna Vratislavice n.  N.
Lžička plná cukru
… oslaďte si výchovu dětí zába-
vou a fantazií s knižní novinkou 
překladatelky Evy Hudcové. 
Od 16 hodin. 

Skupinu Druhá tráva cha-
rakterizují dva výrazné znaky 
– autorská a interpretační 
výjimečnost Roberta Křes-
ťana a mimořádná instru-
mentální zdatnost ostatních 
členů skupiny. Od svého vzni-
ku je řazena mezi špičku na 
folk & country domácí scény. 

Soubor Ensemble Bona Fide 
hraje barokní skladby v neob-
vyklém nástrojovém obsazení. 
Výsledkem souznění flétny, 
cembala a saxofonů je výji-
mečné potěšení.
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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.

Od 24. září do 5. listopadu
Anton Randa – sběratel a mecenáš
Výstava o osobnosti jabloneckého sběra-
tele, lékaře a fi lantropa, který shromáždil 
pozoruhodnou sbírku staré grafi ky. Výstava 
děl francouzských a italských mistrů. 
Vernisáž 23. září od 17 hodin.

Muzeum skla a bižuterie
Hlavní secesní budova

Stálé expozice: 
Kouzelný svět bižuterie
Výstava představuje vývoj jablonecké 
bižuterie od jejího zrození po současnost.
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.

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
Do 30. listopadu
Nekonečný příběh bižuterie
Průřez historickým vývojem bižuterie na Jab-
lonecku. Bižuterie je doplněna historickými 
grafickými i módními listy, soudobými fo-
tografiemi z módních přehlídek a modely 
současných oděvních tvůrců.

Kostel sv. Anny
Od 11. do 30. září 
Marie Anna Hybnerová
Jablonecké Nocturno
Výstava obrazů známých jabloneckých 
staveb. Vernisáž 11. září od 14.30 hodin.

Vestibul MěÚ Jablonec nad Nisou
Od 2. září 
Iuventus, Gaude!
Výstava fotografi í k 5. výročí založení 
dětského pěveckého sboru. 
Vernisáž od 17 hodin.

Eurocentrum – výstavní pavilon
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.

Do 3. listopadu
Jan Setnička, Tomáš Beránek
Nepál – země tibetské thangky
Výstava fotografi í a obrazů s buddhistickou 
tématikou. Vernisáž 1. 9. v 17 hodin.

Od 29. září do 3. října
Šikovné ruce 
našich dědečků a babiček
Výstava výtvarných a rukodělných prací 
seniorů.

Vratislavice n. N.
Knihovna
Do 15. září
Veselé obrázky Věry Tatarové
Výstava ilustrací dětských knížek, karikatur 
a obrazů.

Desná
Riedlova vila
Do 30. září
Poznej světové dědictví UNESCO
Putovní výstava fotografi í připomíná vedle 
kulturních skvostů i druhové bohatství pří-
rody a význam její ochrany.

Rychnov u Jablonce n. N.
Výstavní síň MěÚ
Od 11. září do 8. října
J. V. Scheybal
Kresby a akvarely z Jablonecka
Výstava národopisce, kreslíře a historika 
umění a kreseb z Rychnova a okolí.

Hejnice
Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Září
Lipenská Martina

Od 17. do 19. září
Mezinárodní výstava jiřin

Sychrov
Sklepení zámku
Zámecká akvária
Stálá expozice našich sladkovodních ryb.

Bývalá zámecká konírna
Svět pohádkových princezen

Železný Brod
Městská galerie V. Rady
Od 14. září do 10. října
Sklářská škola Železný Brod 
1920 – 1950
Výstava uměleckých předmětů, jež vznikly 
v prvních 30 letech existence školy a jejichž 
kvalitu a dokonalé řemeslné provedení ob-
divujeme dodnes. 
Vernisáž 14. září od 17 hodin. 

Městské muzeum skla Železný Brod
Do 30. září 
SUPŠS ve sbírkách Městského muzea  
III. – Broušené sklo
Výstava prací z oddělení zušlechťování skla 
– broušení drobného i dutého skla. Tvary 
i výbrusy váz, pohárů, jardiniér a talířů i mi-
sek byly z velké části dílem arch. Meteláka. 

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

Lemberk
Výstavní síň, severní křídlo zámku
Do 31. října
Dětské výtvarné práce
Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro 
sluchově postižené děti v Liberci. 

Bývalá zámecká konírna
Do 31. října
Člověk a kůň
Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro 
sluchově postižené děti v Liberci. 

Frýdlant v Čechách
Výstavní síň frýdlantské radnice
Září
Antonín Dočekal – Obrazy
Výstava obrazů.

ANGLIČTINA 
BEZ 

BIFLOVÁNÍ

BLUE WORLD
 pořádá: 

• kurzy pro děti a mládež
• konverzační kurzy 

pro dospělé
• speciální kurzy pro 

děti s poruchami učení 
(dyslexie)

• přípravné kurzy 
ke státní maturitě: 
angličtina, matematika

Zápis do kurzů
1. – 10. září 2010

14 – 18 hodin

NAJDETE NÁS:
PALACKÉHO 7, 2. PATRO 

(naproti letnímu kinu)
TEL.: 603 846 059

sarka.koskova@seznam.cz
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PEL –MEL

Jablonecký 
lékařský triatlon 2010

Jedenáctý ročník tradičního závodu v te-
rénním triatlonu pro lékaře, farmaceuty, 
pracovníky ve zdravotnictví a členy Inte-
grovaného záchranného systému pořádá 
jablonecká nemocnice s TRI-CLUB Jablonec 
nad Nisou. 

Akce se koná v sobotu 18. září a přihlá-
sit se je třeba do poloviny měsíce. Podrobné 
informace jsou zveřejněny na webových 
stránkách www.nemjbc.cz v části Akce 
a zajímavosti.

Cesty ke zdraví 
Akce, kterou pořádá oddělení rehabilitač-

ní a fyzikální medicíny nemocnice v Jablonci 
nad Nisou, se koná od 16. do 19. září. 
Jedná se o pravidelnou akci pro veřejnost se 
snahou seznámit je s možnostmi aktivního 
přístupu ke svým zdravotním potížím z hle-
diska klasické i tzv. alternativní medicíny. 

Pobyt je zajištěn v nádherném místě 
Krkonoš s možností výletů. Lektory jsou pri-
mářka jablonecké rehabilitace MUDr. Alena 
Svárovská, MUDr. Jana Havelková a léči-
telka Zdenka Štroblová. Na akci je třeba 
se předem přihlásit na tel.: 483 345 811. 
Bližší informace včetně programu naleznete 
na www.nemjbc.cz. 

Z nemocnice

HAVEN 
Mistrovství ČR v MTBO
4. – 5. 9. 2010 v Jablonci n. N.
MTBO – MountainBike Orienteering ne-
boli orientační závod na horských kolech. 

Podstatou tohoto sportu je spojení jíz-
dy na horském kole s orientací v terénu. 
Závodníci absolvují trať určenou startem, 
kontrolami a cílem. Důležité je zapojení 
práce s mapou a vymyslet nejvhodnější 
a nejrychlejší postup mezi jednotlivými 
kontrolami.

Pro zájemce z řad veřejnosti je možné 
se přihlásit do OPEN kategorie pro PŘI-
CHOZÍ, jejíž trať je snažší a se všemi zá-
ludnostmi mapy Vám poradí před startem 
tým instruktorů. Přijďte si s námi vyzkou-
šet  tento výjimečný sport!

Přihlášky: OPEN kategorie do 1. 9. 2010 
na e-mail: mtbo2010@sns.cz, startovné 
50 Kč + 40 Kč zapůjčení čipu pro ražení 
kontrol, vratná záloha na čip. 

Prezentace: v sobotu 4. 9. 10 – 12 hod. 
pod sjezdovkou na Dobré Vodě, v neděli 
5. 9. od 8 do 9 hod. v Lučanech n. N., zá-
kladní škola.

Start OPEN kategorie: intervalově, v so 
4. 9. od 13.00 hod. a v ne 5. 9. od 10 hod.

Info na www.mtbo2010.sns.cz

VII. ROČNÍK REGIONÁLNÍHO PROJEKTU 
TVOŘÍME DUŠÍ... 2010

Sdružení artefaktum.cz a centrum pro 
zdravotně postižené Libereckého kraje

ve spolupráci s Kulturním centrem GOLF
si Vás dovolují pozvat na

SEMILSKÉ IMPULZY
Prezentační setkání umělců 

se zdravotním handicapem a kulturní 
veřejností Semilského regionu

Kulturní centrum Golf 2. října 2010
Slavnostní zahájení prezentačního setkání 

ve 13 hodin
10 hodin – vernisáž výstavy

od 13 do 16 hodin – kulturní program

Wood-cross maraton
VII. ročník 
11. 9. 2010 ve Smržovce

Závodníky v Lesoparku u Parkhotelu 
čeká maraton dlouhý 42,195 km, který 
povede převážně po lesních cestách s cel-
kovým převýšením cca 1 000 m, rozdělený 
do 20 okruhů. 

Závodit je možné i na kratších tratích 
půlmaraton (10 okruhů) a čtvrtmaraton 
(5 okruhů). Jeden okruh měří 2 109 m. Při-
praven bude i dětský závod podle kategorií 
dlouhý jeden okruh.

Prezentace: 8 – 9 hodin
Start dětského závodu v 9 hodin, hlav-

ního závodu v 10 hodin. Startovné dospělí: 
100 Kč. Ředitelka závodu a hlavní rozhod-
čí: Dana Spálenská. 

Přihláška a bližší informace: MUDr. To-
máš Drobník, e-mail: drzhor1@volny.cz
Info: www.behy.cz, www.maraton.cz.
Těšíme se na všechny diváky a účastníky!

LÉKÁRNA V NEMOCNICI
Otevírací doba:
Po – Čt 7.30 – 16.30 hodin
Pá 7.30 – 16.00 hodin
So 8.00 – 12.00 hodin
Nově otevřeno také v sobotu, 
od 4. září 2010.
Tel.: 483 345 744
U vodotrysku, nedaleko hlavního vchodu.

www.nemjbc.cz 

Týden seniorů
10. ročník akce se koná 
29. září – 3. října v Euro-
centru u příležitosti Me-
zinárodního dne seniorů.

29. září, Malý sál, 10 hodin
Slavnostní zahájení
Vystoupí pěvecké sbory Senior a Radost.

Velký sál, 15 hodin
Pohodové odpoledne
Kulturní program žáků ZUŠ Jablonec n. N.

30. září, Malý sál, 15 hodin
Pečujeme (nejen) o seniora
Beseda a prezentace sociálních služeb, 
informace o službách a péči. 

1. října, Malý sál, 15 hodin
Jak nenaletět (ne)výhodným nabídkám 
aneb ochrana spotřebitele
Beseda s Bc. Ludmilou Žánovou, ředitelkou 
Občanské poradny „D“ o.s. Liberec.

2. října, Malý sál, 14 hodin
Jak jde čas v Jablonci nad Nisou
Promítání a beseda s Václavem Vostřákem.

3. října, 14 hodin
Karel Hegner & Táboranka
Vystoupí známý zpěvák a moderátor a de-
chová hudba z Košťálova.

Tvoříme duší
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OSOBNOSTI SPORTU

Tondo, v současnosti patříte mezi 

deset nejlepších skokanů světa. Co vás 

přivedlo ke skokům na lyžích? 

Když jsem byl malý, bydleli jsme v Har-
rachově nedaleko skokanských můstků. 
Protože jsem měl často příležitost sledovat 
na vlastní oči, jak se skáče na můstcích, 
lákalo mě si to vyzkoušet. Jelikož pocházím 
ze sportovně založené rodiny, rodiče mi vyšli 
vstříc.

Kdy jste začal poprvé skákat? 

To bylo ve věku asi šesti let. První pokusy 
byly na malém můstku, kde jsem skákal 
do vzdálenosti osmi metrů.

Jaký je Váš vztah k Jablonci?

Přestěhoval jsem se s rodiči do Jablonce 
z Harrachova před několika lety. Líbí se mi 
tu, mám rád město, přehradu i lesy okolo. 
Je zde také lepší kulturní vyžití, fandím jab-
loneckým fotbalistům a v neposlední řadě 
to mám blíž do Dukly Liberec, kde trénuji.

Jaké má skokan na lyžích koníčky? 

Ve volném čase se věnuji hodně sportu, 
ale mezi moje hobby patří rybaření a také 
hra na kytaru.

Kdy Vám letos začíná sezóna? 

Bude to koncem listopadu ve Finsku – 
Kuusamo. Tam nás čeká otevření zimního 
Světového poháru na velkém můstku. 

Vy už jste v Kuusamu skákal, těšíte se 

tam? 

Kuusamo nepatří mezi skokany k nejoblí-
benějším místům a ani mně nepřirostl k srd-
ci. Já si vždycky vybavím tmu a vítr. Kvůli 
větru se velmi často zruší polovina závodu.

Který můstek patří k Vašim nejoblíbe-

nějším? 

Z domácích je to asi můj domovský Har-
rachov, kde jsem začínal. V zahraničí to je 
slovinská Planica. Tento můstek mi sedí. Lé-
tá se na něm daleko. Na něm se mi podařilo 
dosáhnout i osobního rekordu 236 metrů.

Po zranění opět létám

Jak vlastně vypadá letní příprava 

skokanů? 

Přes léto se věnuji posilování a dynamic-
kým cvičením a také obecné přípravě. Při 
posilování se zaměřuji hlavně na nohy. Mezi 
dynamická cvičení patří především trénink 
výskoků z nájezdového postavení a samo-
zřejmě celá řada účelově zaměřených skoků 
na místě i přes překážky. Obecná příprava 
zahrnuje různé dynamické sporty. U mě je 
to tenis, fotbal a jízda na kole. Samozřejmě 
před začátkem sezóny se trénink více zamě-
řuje směrem ke skákání. 

Skáčete vůbec v létě? 

V létě to se skákáním není moc slavné, 
ale v rámci tréninkové přípravy skáčeme. 
V Česku na Ještědu, kde je areál na špičko-
vé úrovni s umělou hmotou. Jako družstvo 
pak jezdíme trénovat do zahraničí, nejčas-
těji do Polska, Německa a Rakouska. Aby 
však nevznikl dojem, že skokani přes léto 
svou formu nepoměří. Skáče se letní Grand 
Prix, není to sice jako v zimě, ale například 

na závody v polské Wisle přišlo 10 tisíc divá-
ků i s polským prezidentem. Kdo chce vidět 
letní skoky na umělém povrchu, ať přijde 
fandit v pálek 1. října na můstek v Liberci, 
koná se zde FIS Summer Grand Prix 2010. 
Navíc na letních závodech vám nohy ani uši 
neomrznou...

Jaké jsou vaše cíle do budoucna? 

Vše bude záležet na formě. Já osobně 
bych si přál získat medaili z nějakého vel-
kého závodu, tedy buď na Mistrovství světa 
nebo na Olympijských hrách. Také bych rád 
dosáhl nějakého světového rekordu. Velmi 
mě láká překonání hranice 250 metrů. 
Dnešní obří můstky již tuto příležitost dávají. 

Děkujeme za rozhovor. Přejeme, aby 

Vám vydržela současná skvělá forma. 

Se všemi fanoušky budeme držet palce 

při lámání rekordů, zejména aby se Vám 

podařilo překonat hranici 250 metrů.

Též děkuji a budu se snažit tato přání  
vyplnit.                                                     -red-

Antonín Hájek patří mezi naše přední skokany na lyžích. Před dvěma 
roky měl vážnou dopravní nehodu, která ho vyřadila na delší čas ze 
závodního skákání. Letos se však zase vrátil na stupně vítězů. Tondovi 
je 23 roků a patří mezi velké talenty v letech na lyžích. Letošní rok 
byl pro něj ve znamení velkých úspěchů. Na Zimních olympijských 
hrách ve Vancouveru se umístil na 7. místě, na Mistrovství světa 
ve slovinské Planici překonal hranici 236 metrů.
Stal se tak držitelem třetího nejdelšího letu v historii tohoto 
sportu a zároveň českým rekordmanem. Zajímalo nás, co 
dělají skokani v létě, tak jsme Tondu navštívili v domě jeho 
rodičů v Jablonci a položili mu několik otázek.

Tonda »TOMMY« Hájek s rodinným psem Ritou

Foto: Pavel Mikeska
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Výstavba penzionu na Jizerce – díl druhý
V minulém čísle Jabloneckého zpravodaje 

jsme vás informovali o připravované stavbě 
penzionu na Jizerce. Proti této stavbě se 
zvedl veliký odpor veřejnosti, jaký jsme ani 
nečekali. Na internetu kolovaly protestní 
dopisy, lidé podepisovali petici na interne-
tu (www.jizerka.net) proti prolomení staveb-
ní uzávěry. Petici podpořilo ke konci srpna 
pět a půl tisíce osob. Z toho je zřejmé, že 
lidem není osud tohoto kouzelného koutu 
Jizerských hor lhostejný. Otevření tohoto 
problému vyvolalo širokou diskusi i zájem 
sdělovacích prostředků; České televize, 
Radiožurnálu, Mladé fronty DNES a dalších.

Dotčené orgány se však tváří, že je vše 
v naprostém pořádku a obhajují své stano-
visko. Často však se zjevnými rozpory.

Místostarosta Obecního úřadu v Kořeno-
vě Stanislav Pelc pro MfDNES uvedl: „Penzi-
on bude poslední novostavbou. Pracujeme 
na novém územním plánu, který by měl pla-
tit od začátku příštího roku. Žádné stavební 
pozemky tam už nebudou”. Starosta Luboš 
Marek však po týdnu v rozhovoru pro Radi-
ožurnál přiznává: „V územním plánu je ještě 
možnost jedné stavby u panelové cesty...”

Vedoucí Stavebního úřadu v Desné Aleš 
Nigrin v České televizi uvedl, že „veřejnost 
se měla možnost ke stavbě vyjádřit ale 
žádné připomínky ze strany veřejnosti ne-
byly”. V územním rozhodnutí ze dne 1. 12. 
2009 se však píše: „Při ústním jednání byly 
vzneseny písemné připomínky veřejnosti...,” 
se kterými se však stavební úřad vypořádal 
velmi rychle: „Správa CHKO JH neuplatnila 
žádné připomínky... stavba nenarušuje kra-
jinný ráz... stavba je v souladu s územním 
plánem* obce Kořenov... stavba vyhovuje 
obecným požadavkům...” 

*Citace z platného územního plánu obce 
Kořenov: „V navrhovaném období se tedy 
jedná maximálně o obnovení původních 
staveb...” Projektovaný penzion přitom ob-
novou původní stavby v žádném případě 
není. Vypadá úplně jinak než původní stav-
ba, má jinou velikost i půdorysnou plochu 
a umístění.

Zajímavý je i fakt, že územního řízení 
se nezúčastnil žádný zástupce CHKO ani 
památkářů. Že by jednání s veřejností pova-
žovali za věc nepodstatnou?

Důležitý je pohled Správy CHKO, která 
je orgánem ochrany přírody a krajiny hájící 
veřejné zájmy. „Stavba na č. p. 1 sice leží 
ve druhé zóně CHKO, ale tam ze zákona 
není zakázáno stavět,” řekla pro ČT Jana 
Mejzrová, vedoucí oddělení ochrany krajiny 
Správy CHKO JH. Proto jsme se jí zeptali 
na možnost výstavby dalšího objektu na Ji-
zerce u panelové cesty: „Obec záměr vý-
stavby dalšího objektu do územního plánu 
dává, ale my jsme jim sdělili, že s tím sou-
hlasit nebudeme a zástupci obce to vědí,” 
řekla naší redakci.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vážená redakce,
Rád bych se připojil s názorem a reakcí 

k článku »Konec starých časů na Jizerce?« 
v Jabloneckém zpravodaji.

Obýváme starý roubený dům na Českém 
Šumburku u Tanvaldu. Dne 4. 8. 2010 jsem na-
vštívil CHKO Jizerské hory, konkrétně Ing. Čes-
kou. V našem případě se jedná o dvě dočasné 
přístavby, každá o výměře cca 8 m2 na usklad-
nění palivového dřeva. Přístavby by byly pro-
vedeny ze 100% ze dřeva, abychom zachovali 
ráz stavby, sedlová jednoduchá střecha. Dále 
odkopání břehu pod naším domem z důvodu 
lepšího přístupu k domu mým rodičům díky 
jejich stáří a parkování automobilu (to zde není 
vůbec nijak řešeno a řešit to jinak nejde). Bez 
jakéhokoliv představení a vysvětlení byla první 
reakce dotyčné pracovnice arogantně odmí-
tavá. (»Zase další díra a hrůza??!!!«). Dosud se 
ještě nikdo ani neráčil podívat na plánky a ná-
kresy! Lehce jsem jí připomněl možnou stavbu 
v osadě Jizerka, načež mi ve slabé chvíli začala 
tykat a stala se naprosto neovladatelnou. Byly 

mi nakladeny téměř nesplnitelné podmínky, vč. 
Projektu na drobné stavby (připomínám, že jde 
o jednoduché stavby na uskladnění palivového 
dřeva). Pokud bych chtěl dostát všem podmín-
kám, které mi byly stanoveny, čeká mne běh 
na trať dlouhou cca 6 měsíců, výdaje z mé pe-
něženky cca 10 000 Kč a ještě nemám jistotu, 
že dostanu kladné stanovisko.

Tuto záležitost řeším již od časného jara roku 
2010 a dosud jsem se nedostal nikam. Tato ce-
lá situace dopadne tak, že palivové dřevo bude 
naskládáno na své místo a obloženo plastovou 
plachtou, což jak si dovedete představit, bude 
mnohem lepší a úhlednější u roubeného domu, 
než to, aby se CHKO zamyslela, byla zde pro 
nás, pro lidi, bydlící na tomto území, a pracovní-
ci nám pomáhali s řešením běžných problémů 
a situací v roce 2010. Nikdo v CHKO JH nechá-
pe, že v současné době nelze jezdit koňským 
povozem, dřevo nelze řezat ručně, nebo že 
každý není fi nančně zajištěn na to, aby objekt 
vytápěl elektřinou. Děkuji za Vaší pozornost

M.S., Český Šumburk

Zajímavý je pohled na velikost penzionu. 
Starosta obce Kořenov penzion označuje 
za malý, investor Jaroslav Šulc uvedl, že 
v něm bude pouze 16 lůžek. Představu 
o velikosti si může každý udělat z pohledu 
na dokumentaci. Půdorysná plocha budovy 
zaujímá 350 m2, plus parkoviště, pomocné 
budovy, ba dokonce dvojgaráž.

Současný územní plán pro osadu Jizerka 
je velmi obecně formulován a umožňuje 
stavbu jak na starých základech, výhledo-
vě i mimo staré základy. Souhlas s novým 
územním plánem, který již výstavbu neu-
možňuje, bude až na novém zastupitelstvu 
obce Kořenov, které vznikne po komunál-
ních volbách. Postup a argumenty CHKO Ji-
zerské hory, orgánů státní památkové péče 
a obce Kořenov v případě penzionu č. p. 1 
i platná stavební legislativa nedávají žád-
nou záruku, že na Jizerce nevyrostou další 
domy. Proto až čas ukáže, zda obavy autorů 
petice, i vás, kteří se k ní připojili svým 

podpisem, byly oprávněné, či nikoli. Praxe 
ukazuje, že vždy se takovýto případ ozna-
čuje za poslední, výjimečný, ale nakonec 
se vždy najdou vhodné prostředky na pro-
sazení projektu a správný úředník, který dá 
komerčnímu hledisku přednost. Můžete si 
vsadit, že za projekty tohoto typu stojí vždy 
silný investor, který umí »pomoci své věci«. 
Navíc na stavbu penzionu na č. p. 1 jsou žá-
dány prostředky z Evropských fondů. Nena-
šlo by se lepší uplatnění těchto prostředků 
na obecně prospěšné tituly?

Území osady Jizerka a jejího okolí je nato-
lik jedinečnou lokalitou, že ochrana přírody, 
krajinného rázu a kulturně-historických hod-
not by měla mít prioritu. Zázemí pro turistic-
ký ruch je zde dostatečně zajištěno a další 
výstavba, byť turisticky využitelných staveb, 
by celkovou hodnotu území pravděpodobně 
snížila, neboť by tím byly poškozeny hodno-
ty, pro které je toto území navštěvováno.

redakce

Zdroj obrazový a textový: vysílání ČT, Události v regionech, 16. 7. 2010
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411000140716-udalosti-v-regionech-praha/
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NEZISKOVKY

Prozradím na tebe, že jsi jabloneckou 

rodačkou, v srpnu slavíš 55. narozeniny, 

žiješ s rodinou v nedalekém Janově a jsi 

členkou ODS. Zároveň pracuješ v sociální 

oblasti jako vedoucí jablonecké pobočky 

CZP. Jde dohromady program ODS

a »sociálno«?

Předem chci poděkovat za možnost pre-
zentace naší organizace a pozdravit čtenáře 
Zpravodaje. K tvému dotazu: myslím si, že 
program ODS na centrální úrovni není v roz-
poru s podporou sociálně slabých, ale pouze 
akcentuje a upřednostňuje jiné hledisko. 
Velice nepřesně a zjednodušeně to zní asi 
takto: stát musí vydělat peníze a pak je 
přerozdělit podle potřeby na provoz, obranu 
a sociální záležitosti, které činí nejvýznam-
nější mandatorní výdaje státu. To je obecná 
pravda, ale druhý pohled je z hlediska před-
stavitele nebo pracovníka neziskové organi-
zace. Ten vidí, kolik peněz by bylo potřeba 
na bezproblémový chod organizace a vidí 
problematiku z hlediska potřeb, pohledem 
příjemce, čili uživatele. Na jedné straně je 
ministerstvo, které musí šetřit, na straně 
opačné je zdravotně postižený či senior, 
který se bez sociálního příspěvku neobejde – 
příspěvek mu dává možnost zajistit si službu, 
která je pro něj nezbytná.
Zdá se ti, že peněz v sociální oblasti

je málo?

To se vracím k předchozí otázce. Ale ano, 
vždycky budou peníze chybět a vždycky bu-
dou omezené prostředky, které může stát 
na sociální záležitosti vynaložit. Nicméně 
není zde jen stát, ale i další zdroje, samozřej-
mě kraj, město, granty a prostředky od spon-
zorů. 
Tím se dostáváme na naší regionální 

úroveň. Máš pocit, že město podporuje 

tuto oblast dostatečně?

Já nemohu posoudit, zda dostatečně, ale 
myslím si, že v maximální míře, kterou může. 
Chtěla bych zdůraznit, že ze strany města je 
velice vstřícná spolupráce a z mého pohledu 
se situace v sociální oblasti hodně zlepšila. 
Zajisté k tomu přispělo nastartování systému 
komunitního plánování. Tímto krokem nasta-
la opravdová spolupráce mezi jednotlivými 
organizacemi a velice se zlepšila komunika-
ce a koordinace činností i služeb.
Já jsem si k tomu na webových strán-

kách města našel tuto informaci: 

»Posláním komunitního plánování je zajiš-
ťování dostupnosti sociálních služeb. Jedná 
se o zjištění stavu poskytování sociálních 
služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které 

Je ODS (a)sociální?
K dnešnímu rozhovoru, v rámci seriálu 
představování neziskových organizací 
ve městě, jsem si pozval vedoucí 
jablonecké pobočky 
Centra pro zdravotně postižené
Libereckého kraje
paní Danu Šormovou. 

nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou pa-
rametrů a v souladu s množstvím fi nančních 
prostředků, které obec na sociální služby 
vynakládá, vzniká v procesu konzultací ko-
munitní plánování, které je konsensem mezi 
tím, co je možné, a tím, co bylo označeno 
jako potřebné. Komunitní plánování je cyk-
lický proces a probíhá za účasti komunity 
(společenství) – za účasti zástupců uživatelů 
(občan využívající jakoukoliv sociální službu), 
poskytovatelů (např. Domov pro seniory, 
poradny apod.) a zadavatelů (města, obce) 
sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je 
téma sociálních služeb blízké«.
Tato informace je z roku 2008. Děje se 

v této oblasti něco? Komunitní plánování 

je jablonecká specialita nebo funguje 

i jinde?

Není to záležitost pouze jablonecká, ale 
celostátní systém plánování. Ten proces sa-
mostatně běží i v dalších krajích, okresních 
městech i městech s rozšířenou působností.

V Jablonci nad Nisou se jednotlivé pra-
covní skupiny – a jsou čtyři – pravidelně 
schází ve Spolkovém domě, kde probíhalo 
v roce 2007–2008 proškolování zástupců 
jednotlivých neziskových organizací. Pracov-
ní skupiny jednají pravidelně jednou měsíčně 
od roku 2008 a domnívám se, že jsme již kus 
dobré práce odvedli.
Ještě bych se vrátil k úvodní otázce. Je 

pravicovost a sociálno v rozporu?

To není nejšťastněji položená otázka. To, 
jak člověk vnímá potřeby ostatních, nesou-
visí přímo s politikou. Je to otázka osobního 
postoje a přístupu; toho, jak citlivě je člověk 
nastavený. Ovšem obecně se dá říct, že vět-
šina veřejně činných lidí se snaží neziskový 
sektor podporovat bez ohledu na stranický 
dres. Je úplně jedno, jestli jsi socák nebo 
odeesák, buď se v této oblasti angažuješ 
nebo jí pomíjíš. Většinou se o tyto věci člověk 
začne zajímat až když se jej to dotýká osobně 
nebo nastane problém v rodině.

To je jako kdyby ses zeptal, zda více pro ne-
ziskový sektor udělalo minulé vedení radnice 
nebo současné. Takhle se to nedá rozdělo-
vat. Díky předchozímu vedení máme Spolko-
vý dům a díky tomu máme zázemí, střechu 
nad hlavou a je to, samozřejmě, velice důle-
žité. Přestěhovali jsme se ze Skřivánčí ulice, 

kde jsme sídlili v prostorách bývalé prodejny 
Potravin. Nyní jsme ve středu města na do-
sah hromadné dopravy (nejenom městské).

Současné vedení radnice našemu sektoru 
věnuje hodně pozornosti a snaží se nám 
vycházet vstříc – podporuje odborné soci-
ální poradenství, činnost osobní asistence 
v terénu, čili v přirozeném prostředí klientů. 
Příspěvek města je také na provoz půjčovny 
kompenzačních pomůcek – to znamená za-
půjčení mechanického vozíku, chodítka, WC 
židlí, polohovacích postelí, antidekubitních 
matrací apod. Nemalou částkou přispívá 
i Dopravní podnik, který nám propůjčuje zdar-
ma průkazky na MHD a tím naší neziskové 
organizaci šetří náklady na jízdné za našimi 
klienty, kteří jsou na celém teritoriu města.
Můžeš stručně představit CZP a čím se 

zabývá?

Posláním CZP je snaha umožnit lidem 
se zdravotním postižením a seniorům pl-
nohodnotný život v přirozeném prostředí 
v rámci Libereckého kraje. Naši pracovníci 
v rámci odborného sociálního poradenství 
zajišťují kontaktní místa. Pro Jablonecko to 
jsou zatím místa v Desné, Nové Vsi, Zásadě 
a Tanvaldu. 

Na jednotlivých centrech dále půjčujeme 
kompenzační pomůcky, prodáváme tisko-
viny, poskytujeme osobní asistenci a od-
lehčovací službu klientům jakož i osobám 
pečujícím o ně. 
Co je to asistenční služba a jak to v pra-

xi probíhá?

Asistenční služba je prováděna v přiroze-
ném prostředí klientů, většinou tedy doma, 
ale také ve školách. Je přímo vázána na uza-
vřenou smlouvu, takže rozsah i obsah si kaž-
dý nastaví podle skutečných potřeb. Ve spo-
lupráci s klientem a rodinnými příslušníky 
jsou sestavovány Individuální plány, které 
jsou pravidelně vyhodnocovány.
Za chvíli budou komunální volby. Čím by 

tě potěšila budoucí městská vláda, co by 

jabloneckým neziskovkám pomohlo?

Kdybych mohla hovořit za ostatní, určitě 
by velice pomohlo, kdyby město k součas-
nému Spolkovému domu přidalo i sousední 
budovu, kde by mohly mít sídlo i organizace, 
které jsou v nevyhovujících prostorách. Na-
příklad první organizace, která mne napadá, 
je SONS – Sjednocená organizace slabozra-
kých a nevidomých. V současné době sídlí 
v Dlouhé ulici, kde jsou neustálé obtíže – za-
parkované vozy, provádí se nakládka nebo 
vykládka zboží, jsou neopravené chodníky 
nebo neodklizené chodníky v zimním období, 
přerostlá zeleň apod.

Mohly by zde být i prostory pro naplnění 
volnočasových aktivit ZP i seniorů, kluby, pro-
story pro cvičení atd. Spolkový dům je v ide-
ální lokalitě blízko centra města a dopravně 
dobře dostupný
Děkuji ti za rozhovor a přeji hodně 

úspěchů.

Děkuji také a přeji všem čtenářům poho-
dové dny.

otázky kladl Vladimír Kordač




