
výsměch občanům

1. PETIcE
Kokonín- městská část

2.  PETIcE
čov Kokonín

vážení spoluobčané města
Jablonce nad nisou.

 
vy, kteří jste ochotni svým podpisem 
podpořit Petice:
- proti špatnému umístění stavby čis-
tírny odpadních vod „čov Kokonín“ 
v ul. Rychnovská, obec Jablonec nad 
nisou, na pozemcích p. č. 106, 129/2 
a 950/1 v k. ú. Kokonín
- k ustanovení městské části KoKonÍn 
v rámci statutárního města Jablonce 
nad nisou

dosTavTE sE Každé úTERý
v době od 17,00 do 20,00 hodIn

 do KulTuRnÍho domu v KoKonÍně.

ZaPoJmE sE
do KauZ K nElIbosTI

„mocných“!

organizuje a zve výbor občanského 
sdružení Kokonín o. s.

souTěž
máte pocit, že nám město místo řešení skutečných potřeb
(např. zacelení děr a výmolů po minulých zimách)
vnucuje divné a předražené projekty. nezdá se vám také, že je 
město trochu odtržené od reality? vyfoťme ji.

Pravidla fotografické soutěže:
1. každý účastník soutěže se může zúčastnit
    maximálně třemi snímky;
2. snímky mohou pocházet pouze z ulic a chodníků
    v katastru města Jablonce n. n., zejména z Kokonína;
3. maximální velikost každého snímku 2 mb,
    jednotlivé snímky pojmenujte ve formě:
    Jméno (soutěžícího)_ulIcE kde se výmol nachází;
    např. novák_dělnická.jpg;
4. snímky zasílejte v digitální podobě
    na e-mail: email@obeckokonin.cz do středy 25. června!;
5. na určení vítěze se bude podílet hudební skupina.

PŘI PoŘIZovÁnÍ snÍmKů dbEJTE na osobnÍ bEZPEčnosT!!!
slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v rámci  

v sobotu 28. června od 20:00
Kulturní dům Kokonín.

vyhrává nejkrásnější fotografie děr a výmolů
z jabloneckých silnic, cest a chodníků. 

vítěz získá cenu inspirovanou soutěží. 
Občanské sdružení Kokonín o. s, požádalo o pronájem Kulturního 
domu v Kokoníně dne 27. 05. 2013 na základě vydaného oznámení 
magistrátu města Jablonce n. N. o prodeji KD Kokonín.
Po deseti měsících vyjednávání došlo k podpisu Nájemní smlouvy 
za účelem provozování KD Kokonín občanským sdružením Kokonín o. s.

Provoz Kd Kokonín započal 1. 3. 2014
možnost krátkodobého i dlouho-dobého pronájmu!

KulTuRnÍ dům KoKonÍn
dělnická 327, 468 01 Jablonec n. n. – Kokonín
Jaroslav novák – správce, manažer
tel.: 777 052 008, jaroslav.novak@texoplus.cz
Kd je vhodný pro pořádání:
- koncertů, plesů, festivalů, divadelních představení,
  tanečních kurzů;
- prodejních akcí, výstav; 
- firemních prezentací, společenských večírků;
- zkoušek, tréninků, setkání, schůzí atd;
- rodinných a soukromých oslav (narozeniny, jubilea, atd.)

Podrobnější informace lze získat na www.obeckokonin.cz 
Kulturní dům je tu pro nás spoluobčany!

výbor Kokonín o. s. 

Nový  Kokonín

anGažovanosT
v občanských spolcích
vytváří sounÁlEžITosT

s místem, KdE ž I JEmE!

duben
2014

Z obsahu

výsměch občanům

otevřený dopis

soutěž

Zinkem proti rýmě

o webových stránkách

Šermířský spolek nábor

ať sE TaKy ZdRavě doPÁlÍŠ.
odchodné 114 poslanců, kteří se 
nedostali k lízu a skončil jim volební 
mandát, dostanou celkem z našich 
daní  38. 395 000,00 Kč.
Každému důchodci od ledna přidali 
měsíčně jen cca 43.00 Kč.

 
na 3. zasedání Zastupitelstva města 
Jablonce nad nisou ve čtvrtek 20. břez-
na 2014 zastupitelé odsouhlasili usne-
sení, které předpokládá, že předloží: 
Ing. Petr beitl, Primátor města a Judr. 
marek Řeháček, Tajemník materiál 
který bude řešit „zjišťovací postup“ 
kolik obyvatel Kokonína žádá vznik 
samostatné městské části Jablonce 
nad nisou, Kokonína. 
Předpokládají, že by se tento akt mohl 
konat v den voleb do Evropského par-
lamentu.

anKETa – (výzkum veřejného mínění, 
úřední šetření). anketa je zjišťovací 
akt, který nemá žádný důsledek. vý-
sledky nejsou závazné, není, je třeba 
respektovat.

PETIcE – (písemná žádost k státní sa-
mosprávě podepsaná co největším 
počtem občanů a týkající se zásadní 
otázky).

REFEREndum – (lIdové hlasovÁnÍ 
v čR ústavou zaručený akt; - umožně-
ný způsob rozhodování o některých 
politických otázkách).

Z uvedeného jasně vyplývá, že REFE-
REndum je ze všech uvedených in-
stitutů to nejmocnější. Je, v kladném 
výsledku, závazné a vymahatelné.

dalším závazným aktem je PETIcE. 
Tento akt považujeme za serióznější 
přístup k zjišťování po-stoje občana 
než anKETu.
Proto již delší dobu pořádáme dvě 
PETIcE:

 
Politická mafie - He, he. 

My si dáme bene! 
 



Šalvěj lékařská 
(salvia officinale)

Šalvěj patří mezi nejčastěji používané 
léčivé rostliny. účinkuje jako antisep-
tikum, působí protizánětlivě, snižuje 
hladinu cukru v těle při cukrovce, pů-
sobí proti křečím, podporuje činnost 
žaludku a zklidňuje nervy. Používá se 
pro své adstringentní účinky přede-
vším při zápalech dutiny ústní a při 
angině, příležitostně při zápalech ža-
ludku a střev.

Též je výborným kořením - takové pe-
čené kuře na šalvěji – mňam.

- Kromě soli a kmínu dáme do vody 
na vaření brambor i trochu mléka 
nebo citronové šťávy – brambory 
budou bělejší a získají lepší chuť.
do vaření starých brambor je dobré 
přidat libeček (opich - magikoření) 
- odstraňuje pach starých brambor.
- Pečené brambory mají křupavější 
kůrku, pokud je před pečením lehce 
poprášíme hrubou moukou.

www.obEcKoKonIn.cZ
odůvodnění je dlouhé a vel-
mi komplikované a proto jen 
výtah a podstata: místní refe-
rendum se může konat toliko 
na území vyjmenovaných cel-
ků, a to pro část obce, která 
není městskou částí ani měst-
ským obvodem, avšak pouze 
za podmínky, že tak stanoví 
zvláštní zákon. Interpretací to-
hoto ustanovení nelze dospět 
k jinému závěru, než že na úze-
mí části obce, jež nemá statut 
částečné správní autonomie 
(není správním obvodem), lze 
místní referendum konat, pou-
ze připouštíli to zvláštní zákon. 
Takovým případem může být 
situace popsaná v ustanove-
ní § 21 zákona č. 128/2000 
sb.,  o obcích (obecní zřízení), 
upravující mechanismus od-
dělení části obce od celku. ve 
všech ostatních případech je 
konání místního referenda pří-
pustné pouze na území obce, 
městské části nebo městského 
obvodu.

Z uvedeného je jasné,
že samostatnost obce Kokonína 

je důležitá k rozhodování
si o věcech týkajících se

Kokonína (třeba jen v rámci 
statutárního města).

REFEREndum o samostatnos-
ti Kokonína lze uspořádat jen 
v městské části Kokonína a je 
za jistých předpokladů platné.
Pro „úspěšné“ referendum 
v otázce samostatnosti Koko-
nína je třeba, kladně se vyjád-
řivších, 745 hlasů voličů bytem 
v Kokoníně. 

celkový počet registrovaných 
voličů Kokonína je 1489.

REFEREndum o umístění čov 
Kokonín lze uspořádat na ce-
lém území Jablonce n. n. a je 
za jistých předpokladů platné.
Pro „úspěšné“ referendum 
v otázce umístění čov Koko-
nín je třeba, kladně se vyjádři-
vších, 9038 hlasů voličů z celé-
ho města Jablonce nad nisou.
celkový počet registrovaných 
voličů města Jablonce nad ni-
sou je 36150. 

vše se vyvíjí, tak i naše webová 
stránka. naší snahou je přehled-
nost a možnost vaší účasti se 
angažovat na vylepšení stránek.

nenechte „kokoňáci“ do nového 
Kokonína psát jenom Josefa Šikolu.
To v Kokoníně je jen jeden ob-
čan schopný napsat článek, po-
jednání či informaci?
Přijmeme jakýkoliv příspěvek 
k otištění. samozřejmě s vaším 
podpisem – za obsah svého pří-
spěvku si musíte zodpovídat.

Přes výrok ústavního soudu 
bojujeme dále proti aroganci 
moci a nesmyslnému umístě-
ní čov Kokonín mezi rodin-
né domy a neodkanalizování 
100% k. ú. Kokonína.

ústavní stížnost se odmítá.
Poučení: Proti usnesení 
ústavního soudu není

odvolání přípustné.

www.obeckokonin.cz nový Kokonín

nejvýraznější účinek má ve formě 
spreje. Zinek podstatně zkracuje dobu 
nachlazení, protože podporuje funkci 
imunitního systému.
denní doporučená dávka tohoto sto-
pového prvku je 10 miligramů. Pomá-
há v případě rýmy, při slábnutí chuti 
a čichu, při lámavosti vlasů a nehtů.
negativní účinky se projeví při dlou-
hodobém silném předávkování.
nejbohatším přirozeným zdrojem 
zinku jsou mořští korýši a měkkýši, 

ZaPoJTE sE
uvÍTÁmE

JaKouKolIv
PŘIPomÍnKu!

PIŠTE na:
www.obEcKoKonIn.cZ

děKuJEmE!
KoKonÍn o. s.

PETIcE
čov KoKonÍn

KoKonÍn 
měsTsKÁ čÁsT

dosTavTE sE
Každé úTERý v době

od 17,00 do 20,00 hodIn
do KulTuRnÍho domu

v KoKonÍně

ZInKEm PRoTI Rýmě

PŘIPoJTE sE I vy

uvÍTÁmE JaKouKolIv

Pomoc!
Pište na:

www.obeckokonin.cz

děKuJEmE!
Kokonín o. s.

KonTaKTy

Rady v KuchyňI

ŠERmÍŘsKý sPolEK 
KoKonÍn

vyhlašuje, výběrový, nábor nových 
členů se zájmem o historické rytířství.
věková hranice je 15 > let.
Po prodělaném tréninku budou 
veřejná bitevní vystoupení v rámci 
kulturních podniků.

KonTaKT: 
Tomáš hujer, 732 333 289
E-mail: Tomashujer@seznam.cz 
Karel Fiala, 607 892 585

vyskytuje se i ve slupkách obilnin, 
v mase, ve vejcích a v mléčných 
výrobcích.


