
Není nezisková organizace (NNO) jako nezisková organizace (NNO). 
[NNO = Nevládní nezisková organizace.]

1)  Na  jedné  straně jsou  neziskovky které  jsou  vycpané  prachama od  světových
miliardářů a můžou dělat co chtějí, napříklat rozdávat za stovky korun červené karty.
2)  Na druhou stranu je   neziskovka: spolek -  Občanská  iniciativa,  která  míří  k
inovativním a inspirativním projektům občanské společnosti.

V  roce  2008   byl  nastolen  proces  vybudování  kanalizační  sítě  a  ČOV  v
Kokoníně (městské části) Jablonce nad Nisou. 
Proti umístění ČOVky mezi domy jsme dělali vše možné. Dělali jsme Petice, chtěli
jsme Referendum, požádali jsme na vypracování EIA.

Podávali jsme připomínky a námitky včetně předloženého znaleckého posudku.
Tuto věc jme dali do ČTK, ČT, ČR, místní NOVINY. Obrátil jsem se na poslance
Parlamentu, Sněmovně a Senátu ČR.

Po  změně  politického  vedení  magistrátu  bylo veřejně  přislíbeno,  že  ČOV
Kokonín  se  stavět  nebude.  Odkanalizování  Kokonína  se  provede  přivaděčem do
Pulečného a zde se napojí na stávající rychnovskou kanalizaci a do ČOV Rychnova
u Jablonce n. N.

*
Nejprve se objevili  první  nadšenci,  kteří  chtěli  tvořit  společné věci.  Ostatní

mysleli,  že  jsme vlastně  trochu blázni,  protože  proti  mocným – všeho-mocných
nemůžeme prorazit. 

Náš  spolek  Kokonín  z.s.  (Kokonín  o.s.)  "právnická  osoba" se  ztěžka
trozhýbaval, přesto, že v té době již v Česku bylo již zaregistrovano neuvěřitelných
100 000 spolků.
Začalo přibývat lidí kteří mění své okolí k lepšímu, kteří udělají krok ze svého bytu,
chaty nebo kanceláře do našeho společného životního prostoru, chtějí společně něco
zažít a společně věci měnit kde žijeme.

*
Dne 11.03.2014 Ing.  Miloš  Vele,  náměstek  primátora  statutárního města  Jblonec
n.N. podepsal se spolkem Kokonín o.s. =Nájemní smlouvu č. 552-2013- OE/OMP=.
KULTURNÍ  DŮM  Kokonín  v  roce  2012,  prodělal  70.437  Kč  pod  vedením
Eurocentrem, Ing. Martou Procházkovou.
Proto město KD Kokonín chtělo prodat!
Komunitní centrum jediné v Kokoníně = Kulturní Dům Kokonín jsem zachránil pro
veřejný zájem, udělat projekt udržitelný i do budoucna.
Společná péče o  Kulturní Dům Kokonín je totiž ideálním, neutrálním podhoubím
pro  tvoření  lepších  vztahů  i  lepšího  života  bez  ohledu  na  věk  či  společenské
postavení.

Vadí  mi  nefunkční  samospráva  která  bezpříčiny  podala  "výpověď z  nájmu
KD", když KD funguje.  PROČ? !! je v tom špatná politika?

Dne 23.07.2019 Josef Šikola, zakladatel spolku Kokonín (o.s.) z.s. & OV.


