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ÚVODNÍK  
Společenská hnutí vždy hrála rozhodující roli 
při pozitivních změnách. Nenásilná hnutí, 
založená na „síle prostých lidí“, jsou pro řado-
vé občany mocným prostředkem změnit ne-
morální a nespravedlivé společenské poměry.
Občané mají právo prosadit pozitivní společen-
ské změny, zejména v případech, kdy ve věci 
selhávají klasické demokratické mechanizmy.

Tváří v tvář rostoucí devastaci společenského 
uspořádání se musí slušní lidé zaměřit na nové 
uspořádání. Lidé musí mít odvahu, sílu a schop-
nost ve věcech obecných se chopit iniciativy 
a prosadit demokracii občanskou tzv. zdola.
 
Startérem iniciativy v Kokoníně je a bylo ne-
vhodné místo pro umístění ČOV Kokonín.
Pro SAMOSTATNOST obce Kokonína se vytvoři-
la skupina aktivistů. Za cca sedm měsíců se jim 
podařilo uskutečnit velký kus práce a úspěchů.

Založili, vybojovali a zajistili:
- Občanské sdružení „Kokonín o.s.“;
- Osadní výbor;
- Přípravný výbor pro referendum;
- Shromáždili potřebný počet podpisů pro vy-
volání referenda;
- Vytvořili stránky www.obeckokonin.cz;
- Tisknou letáky;
- Tisknou zpravodaj Nový Kokonín;
- Dali vyrobit znak Kokonína s heslem „moje 
OBEC“ – samolepka;
- Svolávají veřejná setkání s občany pro jejich 
informování;
- Rozsvítili vánoční strom u místní školky;
- Podařilo se uspořádat květnovou (májovou) 
veselici;
- Hájili se u Krajského soudu a podali ústavní 
stížnost kvůli zpackanému referendu ze stra-
ny městského úřadu;
- Dokázali nechtěné referendum učinit ne-
platným a nezávazným a tím nedopustili jeho 
„zmrazení“ na dobu dvou let;
- Připravili si možné budoucí zastupitele a sta-
rostu Kokonína;

- Vstoupili do jednání o kanalizaci a ČOV Ko-
konín na úrovni města, kraje a ministerstev;
- Navázali přátelství s obcemi ČR, kterým se 
osamostatnění podařilo;
- Učinili mnoho administrativní práce pro 
budoucnost a životaschopnost občanského 
hnutí s cílem být samostatnou obcí. 

Přestože se mnohým může zdát, že se hnu-
tí stalo mrtvé a bezkrevné, opak je pravdou. 
Dá se i říci, že udělený statut městu Jbc. byl 
podpořen i naší snahou o odtržení od města. 
Aktivisté pracují dál a kvalitněji.

PRŮBĚH REFERENDA V OBCI KRHOVÁ A POLIČNÁ :

Vážení spoluobčané, v sobotu 21.4.2012, pro-
běhla referenda o samostatnosti v obcích 
Krhová a Poličná. 

Obyvatelé v obou obcích, si nadpoloviční 
většinou odhlasovali,odtržení od Valašského 
Meziříčí. Mají stejné zkušenosti, jako 
Kokonínští s Jabloncem. Arogantní 
nezájem,tunelování,rozprodávání 
majetku,neinvestování do okrajových částí 
města,předražené zakázky a služby. 
Blahopřejeme občanům obou obcí. 

Internetové stránky obce Krhové :
S radostí oznamujeme, že v místním 
referendu se pro osamostatnění Krhové 
vyslovila nadpoloviční většina (992 z 1617 
oprávněných voličů, což je více než 60%). 
Zástupci města VM přirozeně doufali v opač-
ný výsledek. 

Je však třeba zdůraznit, že celé dění zakonče-
né dnem konání referenda odstartovali sami 
zástupci města VM! 
A to jsou poslední věty o minulosti. Kladným 
referendem jsme využili historické šance a Kr-
hová je opět samostatná! Pojďme se podívat 
do budoucnosti. Teď to bude na nás všech, 
jak to kolem nás bude vypadat, jak se k sobě 
budeme chovat, jak se obrátí v realitu nespo-
čet nápadů k lepší budoucnosti Krhové. 

Za přípravný výbor jednohlasně konstatuje-
me: 
„Veškerá naše práce, snahy a prezentované 
materiály směřovaly k lepší Krhové, stojíme 
si za nimi a jsme si vědomi povinností, kte-
ré z toho plynou. Samozřejmě nejde všechno 
hned, bude to dřina, ale půjde to! A třeba i 
bez politikaření!“. 

 
Více zde: http://zskrhova.webnode.cz/

Stránky samostatné obce Poličná :
Oficiální výsledek: 798 hlasů ANO pro odtrže-
ní Poličné, což je nadpoloviční většina.
Celkový počet oprávněných osob zapsaných 
v obci ve výpisech ze seznamu oprávněných 
osob 1419.
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly 
vydány hlasovací lístky a úřední obálky 1015 
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 
1015.
Celkový počet platných hlasů 1010.
Celkový počet platných hlasů pro odpověď 
„ANO“ 798.
Celkový počet platných hlasů pro odpověď 
„NE“ 210.
Počet oprávněných osob, které neoznačily 
křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely 
se tak hlasování 2.

Vážení, 
máme za sebou velmi emocionálně nabitý ví-
kend, ve kterém jsme my – občané svou vol-
bou rozhodli, jakým směrem se bude Poličná 
ubírat. Výsledek již stihl proběhnout Polič-
nou, okolím i médii. Cesta samostatnosti ne-
bude v žádném případě snadná a ani výsledky 
nebudou hned viditelné. Bude záležet na nás 
všech, jak se budeme o svou obec starat, roz-
víjet spolkový život, jaké zastupitele si zvolí-
me a jak následně bude naše obec vypadat… 

Významnou a potěšující satisfakcí za proza-
tímní činnost přípravného výboru byla pro 
všechny jeho členy vysoká účast hlasujících. 
Děkujeme! Jakýkoliv výsledek by byl ten 
správný, jelikož by byl vyjádřením většiny. A 
to bylo na tomto referendu přece to nejdůle-
žitější! Projev zájmu a příležitost se vyjádřit, 
nás alespoň na chvíli spojila, tak na to prosím 
zkusme nezapomínat … 

Přípravný výbor www.policna.cz 
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OTEVŘENÝ DOPIS OBČANA
Vážení občané Kokonína                                                                                                                                         
                                                                                                                             
      Uplynulo již dost času od referenda , 
nešťastně vyhlášeného Jabloneckou radnicí. 
Emoce se  pomalu uklidňují a Občanské sdru-
žení zahájilo další kolo boje za samostatnost  
Kokonína . Svolalo veřejné slyšení , pozvalo 
senátorku p. Soňu Paukrtovou a tajemníka 
p. Marka Řeháčka . Aby  vlasními  slovy, 
informovali občany o statutárním městě 
Jablonec n.Nisou . Paní senátorka přijela , 
diskutovala a přislíbila pomoc při hlasování v 
zastupitelstvu , o zřízení  samostatné měst-
ské části Kokonín . Pan tajemník  se omluvil, 
měl prý důležitější  věci na práci . Prostě na 
občany  Kokonína  kašle ( jak to dokázal již 
jednou , zmanipulovaným  referendem ) .                                                                                                                                                
        
Starosta p. Petr Beitl , se vyjádřil  veřejně a 
jasně . Nepočítáme se zřízením  městských  
částí . Oslovujeme  pouze starosty okolních  
obcí . Jmenoval např. Rádlo. Toto prohlásil  
17.4 . 2012. při setkání s občany Vrkoslavic a 
Kokonína.
      

Přesto chce Občanské  sdružení  vyhovět 
části kokonínských občanů, kteří spoléhají na 
vytvoření městské části. Proto oslovilo dopi-
sem  každého  zastupitele  města .  Požádalo 
jednotlivé zastupitele, o vyjádření  k  samo-
statné městské části Kokonín a pomoc při 
jejím zřízení. Mnoho si od toho neslibujeme.                                                                  
       
Stali jsme se obětmi ekonomické šikany. 
Jablonecká radnice  dala stop investicím 
do Kokonína (např. kanalizace Krkonošská), 
neboť není zažehnána hrozba odtržení obce. 
Má tu moc , ale hlavně má naše peníze. 
Skoro 17 000 000   za rok , jen ze základního 
RUD (rozpočtové určení daní). Pan Tulpa řekl 
při setkání s občany že nejsou finanční pro-
středky. Kde ty peníze jsou ? Od referenda 
v r.1992, za 20 let , je to 340 000 000 Kč. Ty 
měly být uloženy před vašimi okny , na  ka-
tastru Kokonína  a ne odkloněny Jabloncem. 
Rozumnému občanu , tento stav nemůže být 
lhostejný.                                                                   
                                                                               
Bobek Antonín  

2001 - 205 090 000 Kč do Kokonína        0,- Kč        
2002 - 182 520 000 Kč do Kokonína        0,- Kč 
2003 - 154 178 000 Kč do Kokonína        0,- Kč           
2004 - 288 020 000 Kč do Kokonína        0,- Kč 
2005 - 388 197 000 Kč do Kokonína        0,- Kč             
2006 - 443 893 000 Kč do Kokonína 3 mil.Kč                       
2007 - 166 633 000 Kč do Kokonína 5 mil.Kč                       
2008 - 137 007 000 Kč do Kokonína  1.4mil. Kč                               
2009 - 334 117 000 Kč do Kokonína 8,1mil. Kč                                
2010 - 246 918 000 Kč do Kokonína   71 tis.Kč                               
2011 - 157 904 000 Kč do Kokonína 400 tis. Kč                                

Nepleťme si s výdaji na běžný provoz města :                                                        

2006 - ZŠ Kokonín fasáda zadní 3 mil.  Kč                                                         
2007 - Křižovatka Maršovická 4 mil. Kč                        
2007 - ZŠ Kokonín oprava střechy 1 mil. Kč                                                                                                      
2008 - ZŠ  Kokonín soc.zařízení 1,4 mil. Kč         
2009 - ZŠ  Kokonín neuvádí na co, asi dokon-
čení fasády 4 mil. Kč       
2009 - okružní křižovatka Maršovická 4,1 mil. 
2010 - hřiště Kokonín 71 tisíc Kč
2011 - sběrný dvůr  Dalešická 300 tisíc Kč  
2011 - chodník Rychnovská 100 tisíc Kč

Co ksakru je na jednotlivých akcích tak drahé. 
Lze předpokládat, že investice od roku 
1990-2000 jsou též nulové, nebo mini-
mální. Vyhlášením referenda na neděli 
19.2.2012 zkrátili, o 60 dní, občanům Ko-
konína možnost, zamyslet se, posoudit 
pro a proti, a zodpovědně se rozhodnout. 

Tady se totiž nejedná o tom, která strana bude 
u koryta, ve sněmovně a na hradě. Tady jde o 
Vaši budoucnost a budoucnost Vašich dětí ve 
Vaší obci, (ale jabloneckým zastupitelům hlav-
ně o Vaše peníze). Nikomu se nelíbí kam jsme 
se za dvacetdva let dostali. Nejen po ekono-
mické ale také po morální stránce. Dokud si 
neuděláme pořádek ve své hlavě, ulici a obci, 
nikdy se nehneme kupředu a nikdy nic ne-
změníme.  Znovuzrozením samostatné obce, 
odřízneme jablonecké mafiány, zlodějíčky, a  
kamarádíčky od našich peněz. Zaplatil by ně-
kdo z vás, za úpravu sběrného dvora Dalešic-
ká, ze svého 300 000 Kč? Vsadím se, že nikdo.

PŘEHLED INVESTIC PODLE ZVEŘEJNÉNÝCH ROZPOČTŮ 
MĚSTA JABLONEC NAD NISOU DO ČÁSTI KOKONÍN

Myslí si někdo, že chodníky kolem kruhové kři-
žovatky Maršovická mají hodnotu 8 000 000 Kč? 
Ostatní financovalo Ředitelství silnic a dálnic. 

Zaplatil by někdo z vás 7 000 000 Kč za omítku 
na škole? Jak myslíte že to dopadne s financo-
váním čističky pod taktovkou (ODS) Jablonec-
ké radnice? Sami na sebe si pleteme bič, jenom 
proto že odmítáme logicky, po selsku myslet.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                           
Z vašich daní, vrací stát do obecního roz-
počtu přibližně 7000 Kč na občana:
   

Otec, matka , syn a dcera po 7.000,- Kč , 
tedy celkem 28.000,- a v blízké budouc-
nosti to bude navýšeno na 36.000,- Kč.                                           
  
To jsou ve skutečnosti Vaše peníze. Vy se roz-
hodnete komu je svěříte, aby je zhodnotil, 
aby s nimi hospodařil a to k Vašemu užitku. 
Jablonec rozhodně není schopen (ani ne-
chce), s Vašimi penězi zacházet hospodárně. 
Na červnové schůzi poslanecké sněmovny, 
se bude projednávat, vládou schválený ná-
vrh, na zvýšení příjmu ze sdílených daní, mi-
nimálně 9000 Kč na obyvatele. Samostatný 
Kokonín by na tom byl o 2000 Kč na obyvatele 
lépe. 1854 obyv. x 9000 Kč = 16 686 000 Kč 
ročně, jen z RUD (rozpočtové určení daní). 
 
Chceme dále neefektivně financovat Jablo-
nec???                                                                                      

Žádný krok zpět neexistuje. Jen přešlapování 
na místě, nebo skok  dopředu.
                                                                              
Bobek Antonín                 



Pokud se totiž budeme řídit vlastním rozu-
mem se zaměřením na sebe pak se nakonec 
octneme tam, kde nikdo z nás být nechce.

A jak se toto týká Kokonína? Velice! Vždyť se 
podívejte kolem sebe a dosaďte si kde se to 
projevuje - některým z vás pomohu - lidé se-
kají svůj pozemek, avšak za plotem k silnici se 
jich to netýká. 

Nedíváme se (ani k tomu nejsme vychova-
ní) optikou ostatních sousedů, lidí s okolních 
obcí a tradičních tranzitních turistů z Polska, 
Německa a Beneluxu a už vůbec nemyslíme 
na to, že tato obec nám (těm, kteří zde bydlí) 
byla pouze na čas svěřena a že to jak to tady 
vypadá budeme muset vysvětlit -  pokud k 
tomu vůbec budeme mít co sdělit u poslední-
ho soudu v Nebi!

Zájmy obce - nás všech klidně necháme v ru-
kách jabloneckých z Liberce (oni tady nebydlí 
a tak se dá očekávat, že ani jejich péče o nás 
nebude taková jak bychom si ji my představo-
vali). Je to pohodlné - nemusíš dělat NIC - ně-
kdo koho ani nemusím znát se postará. Navíc 
žiješ ve městě, které je nově statutárním a 
není tě vidět - žiješ si pěkně anonymně. 

Tak tomu se moderním českým výrazem říká 
MAZEC! Myslím, že každý z nás nějak cítí, že 
to tak není v pořádku. 

Lidi - obec Kokonín existuje prvním písem-
ným záznamem od roku 1538 - máme historii, 
máme odpovědnost!

NÁZOR SPOLUOBČANA NA ŽIVOT V NAŠEM KOKONÍNĚ :
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Kletba přesouvání odpovědnosti se týká i 
dění v Kokoníně!
Pokud se vědomě či nevědomě (neznalost zá-
kona neomlouvá) pokoušíme přesunout  od-
povědnost na třetí osobu, nějakou stranu či 
jinou skupinu lidí, jsme tím uvedeni pod klet-
bu! Jsi tím zaskočen?

My Češi v této záležitosti excelujeme. V minu-
losti jsme nechali o nás rozhodnout či rozho-
dovat v mnoha situacích a tím si přivodili šrá-
my na naší morálce, národní hrdosti osobní 
odpovědnosti a také například na naší schop-
nosti rozeznat co je Boží vůle, co je dobré, při-
jatelné a dokonalé.
Díváme se především na svůj prospěch, na 
svůj majetek, na svoje potřeby a nikoli na pro-
spěch, majetek či potřeby bližního. 

Boží definitivní norma zní následovně:
(následuje výňatek z Matoušova Evangelia ka-
pitola 22 od verše 36 do verše 40 kde zákoníci 
prostřednictvím svého zástupce - něco jako 
Češi -  zkoušejí Ježíše Krista!) Učiteli, které při-
kázání je v Zákoně největší? On mu řekl:
„Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, 
celou svou duší a celou svou myslí. To je nej-
větší a první přikázání. Druhé je mu podobné: 
Miluj svého bližního jako sebe samého. Na 
těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a 
Proroci.“

My Češi jsme si před mnoha lety prostřednic-
tvím našich Otců vybrali život ve svévoli - tedy 
v hříchu a odloučení od Hospodina - tak se 
není co divit, že mnozí z nás ani netuší, že tato 
přikázání existují a platí. 

Pokud si myslíš, že žiješ v Jablonci nad Nisou 
tak ti chci říct, že to je zdařilá iluze. 

Komunisté ke svému vlastnímu prospěchu a 
navíc v samém závěru své moci svévolně pro-
sadili, že se naše obec stala tou částí Jablonce 
nad Nisou, která byla a je vhodná na to, aby 
se v ní skladoval městský odpad, umisťovali 
lidé, kteří „nemají“ v Jablonci místo, brali si 
prostředky určené pro Kokonín a rozhodovalo 
se o dění všeho druhu o nás bez nás! A nejde 
o drobnosti - aktuálně se bavíme o investici v 
řádu CZK 100.000.000, kterou nám hodili jako 
hotovou věc, bez možnosti se na tom aktivně 
podílet. 

Přesně jako fašisté nebo komunisté - bude to 
takhle a hotovo! Možná je to tvrdé, protože 
v tuto chvíli nás za nesouhlas se špatným ře-
šením nemohou zabít, ale naprosto pravdivé.

Každá věc, kterou uděláme každý z nás ve 
prospěch obce - její vzhled, její web, její pod-
poru, její dění, její vedení - dosazujte to co 
každý z vás může udělat -  přispěje. 

Chci vás všechny povzbudit tím, že největší 
forma života je dávání! Tak dejte - svůj čas, 
svoji pozornost, svůj článek, svůj nápad, svoje 
fotky, svoje vzpomínky, svoje postřehy, svoje 
zážitky, svoje prostředky - nic vás neuspoko-
jí víc než to, že dáte! Nenechte za sebou ne-
tečnost spojenou s nezájmem o svoje okolí a 
hlavně o svoje bližní u nás v Kokoníně. 

Srdečně vás všechny zdravím.

Jan Mynář - váš soused.

PODĚKOVÁNÍ :

Občanské sdružení „Kokonín o.s.“  d ě k u j e   níže uvedeným spoluobčanům za jejich iniciati-
vu ve prospěch společenského hnutí.

D ě k u j e m e:

1) Manželům Novákovým, kteří zakoupili a zapůjčili nádherné osvětlení na vánoční  
 stromek, který byl rozsvícen u zdejší kokonínské školky. Osvětlení vánočního stromku  
 osadil pan Marek Grech za pomoci pana Karla Zemana a Josefa Šikoly.

2) Panu Jaroslavovi Novákovi, za zorganizování „ Májové veselice“ v místní sokolovně.

3) Panu Milanovi Fukalovi, že umožňuje Občanskému sdružení „Kokonín o.s.“ a Osadní 
 mu výboru Kokonín se scházet v salonku jeho restaurace Sokolovna.

Všichni jmenovaní si zaslouží naši úctu a vděk, neboť vše učinili a činí bezúplatně ve prospěch 
spoluobčanů Kokonína.

Osadní výbor Kokonín byl zřízen 
podle zákona o obcích zastupite-
li města Jablonce n.N. Je součástí 
místní samosprávy města Jbc. 

Osadní výbor již 4x žádal orgány 
města Jbc. aby mu bylo umožněno 
zasedat jednou týdně v Kulturním 
domě Kokonín. 

Nikdy mu nebylo vyhověno, což 
trvá dodnes. Nebýt dobré vůle 
pana Fukala, scházel by se tento 
orgán radnice asi na ulici.

Spoluobčane, tady máš další pro-
stor pro vlastní posouzení, jak ve-
dení města danou věc nechce ře-
šit. 
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HISTORIE A SOUČASNOST KOKONÍNSKÉ KAŠNY 
Když jsem zjistila, že magistrát města Jablonce n.N., jistý odbor, vyzval občany k mapování přírodních pramenů a studánek, tak jsem se probu-
dila z devastačního nuceného spánku.

Já kokonínská kašna, na tzv. místním náměstíčku dříve obklopena čtyřmi kaštany, Vám sděluji. 

Byla jsem zbudována kolem roku 1894 za Rakousko-Uherska – to jsem přežila. Přežila a sloužila jsem i za první republiky. Přežila jsem i okupaci 
Hitlerem. Dokonce jsem sloužila občanům i za reálného socialismu.
Po roce 1989 přišla tzv. nová doba – super demokracie (tedy vláda lidu) a během několika let, když se vodné poprvé radikálně zdražilo, jsem byla 
ZNIČENA, zlikvidována. Je to asi tím, že tato doba se vyznačuje „zlodějinou“, mravní a společenskou devastací lidské společnosti.

Co myslíš, ČLOVĚČE, dá se to ještě napravit? – nebo ti to JE, jako všechno, JEDNO!

VÝZVA – NÁBOR

Šermířský spolek Kokonín vyhlašuje výběro-
vý nábor nových členů se zájmem o historic-
ké rytířství.

Věková hranice je 15 let.

Po prodělaném tréninku budou veřejná bi-
tevní vystoupení v rámci kulturních podniků.

KONTAKT: Tomáš Hujer, 732 333 289
  Karel Fiala,     774 599 067
 Email: Tomas Hujer@seznam.cz

DOPIS ZASLANÝ ZASTUPITELŮM MĚSTA JABLONEC N.N. :
Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

obracím se na Vás tímto jménem občanského sdružení „Kokonín“ o.s. a Osadního výboru Ko-
konín v níže uvedené věci.
Jak jistě víte, z událostí minulých dní, stala opětovně se živou otázka samostatnosti městské 
části Kokonín. V tomto směru se část obyvatel městské části Kokonín kladně vyslovila k otázce 
konání místního referenda o oddělení městské části Kokonín od obce Jablonec nad Nisou, byť 
proběhlé referendum nakonec muselo být prohlášeno za neplatné a nezávazné, nicméně my-
šlenka samostatnosti městské části Kokonín je mezi obyvateli Kokonína stále aktuální a živou.
V době nedávno minulé, zcela nezávisle na dění v části obce Jablonec Nad Nisou – Kokonín, 
taktéž získala obec Jablonec nad Nisou statut statutárního města. 
V daných souvislostech se pak přímo nabízí možnost existence samosprávné městské části 
Kokonín a proto se na Vás obracím s myšlenkou vzniku samostatné městské části Kokonín s 
vlastní samosprávou v rámci členění statutárního města Jablonec Nad Nisou, tedy organizační 
strukturou, která by vyjadřovala jednak rovnocenný a partnerský vztah městské části s městem 
samotným a jednak by byla i dostatečným nástrojem k hájení zájmů obyvatel městské části 
Kokonín. 
Tímto si Vás tedy dovoluji požádat o Vaše stanovisko k této myšlence a to v tom smyslu, zda je 
pro Vás institut městské části Kokonín s vlastní samosprávou v rámci členění statutárního měs-
ta Jablonec nad Nisou přijatelným řešením, které byste byly ochotni podpořit v zájmu hájení a 
ochrany zájmů občanů městské části Kokonín, či nikoliv.
Vaše stručné písemné stanovisko ve věci si dovoluji očekávat ve lhůtě tří týdnů na adrese   ob-
čanského sdružení „Kokonín“ o.s. – Dělnická 4315, 468 01 Jablonec nad Nisou nebo e-mail 
adrese – josef.sikola@seznam.cz.

Děkuji za Váš čas, který věnujete dané problematice týkající se občanů městské části Kokonín.

S pozdravem
Josef Šikola
předseda osadního výboru Kokonín a člen Výboru občanského sdružení „Kokonín“ o.s

REAKCE ZASTUPITELŮ :
Ze všech třiceti oslovených zastupitelů se 
vyjádřilo jen šest . Jeden  je proti samostat-
nosti Kokonína (primátor Beitl), pět poslanců 
(Paukrtová, Pleticha, Berounský, Kypta, Svo-
boda) nás podporuje v udělení samostatnosti 
Kokonína. Ostatní se nevyjádřili.
Z dané reakce lze odvodit různé úvahy. Každý 
z nás si úsudek může udělat sám.


