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PETICE – příloha č.1 
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod                                         

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

ZA ROVNOPRÁVNOU PODPORU AKTIVIT OBČANŮ MĚSTA Rychnova u Jablonce nad 

Nisou JEHO ZASTUPITELI 

Napsáno a zveřejněno 3.3.2017 
 

 

Jak město Rychnov u Jablonce nad Nisou v současné době podporuje kulturu, občany města 

a jak s nimi spolupracuje: 
 

V roce 2013, kdy jsme zakládali obecně prospěšnou společnost BEZMEZER, o.p.s., jsme 

pečlivě vybírali termíny a činnost. kterou zde nabídneme tak, aby nezasahovala do aktivit 

ostatních zde působících skupin. 

Pocházíme z města, kde žije cca 2 600 občanů. 
 

Mysleli jsme si, že tím, co umíme, skvěle doplníme aktivity, které v Rychnově do našeho 

vzniku realizovali ostatní spolky a sdružení, těšili jsme se na spolupráci. 
 

Skupina lidí, .......... dětem, kteří zde působili 11 let nabízeli pouze aktivity, které převzali od 

zahrádkářů a hasičů – tzn. Čarodějnice a Drakiáda a další taneční zábavy ... nikdy nenabízeli 

aktivity výtvarné a jakkoli originální v rozsahu, který jsme v Rychnově u JBC jako občané 

zde žijící nabídli jako BEZMEZER, o.p.s. 
 

Poznámka: v současném zastupitelstvu sedí čtyři bývalí členové .......... dětem. 
 

Knihovna nabízela jednou za měsíc dílníčky pro malé děti. To bylo vše, co se týkalo aktivit 

občanů města. 
 

Co se stalo po našem vzniku a jak od r.2014 vypadala a vypadá podpora města nám, jeho 

občanům a našim aktivitám, které zde nabízíme: 
 

2013 

První odmítnutí tehdy sloužícího starosty. 

 

2014 

Druhé odmítnutí tehdy sloužícího Starosty podpořit sympozium – ani pomoc města při propagaci 

akce. 

 

Podpora města: výsměch a lživé pomluvy. 

 

2015 

Odmítnutí finanční podpory městem. 

 

Žádali jsme město o prostory, kde bychom mohli nabízet pravidelné dílny pro děti a dospělé bez 

dalších rozdílů. Byly nám nabídnuty prostory v Kokonínské 209. 

Museli jsme předložit plán našich aktivit, které budeme v prostorách Kokonínské 209 nabízet  

společně s ekonomickou rozvahou. Zastupitelé dostali vše doslova na zlatém podnose. 

 

Žádali jsme o nájem za korunu. 

Byla nám předložena smlouva o 3 listech s výpovědní lhůtou na jeden měsíc bez udání důvodu - s 

tím, že budeme platit režii a že ohledně vybavení prostor nás město nijak nepodpoří - bylo nám 
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řečeno, že budeme cíleně kontrolováni, zda prostory skutečně využíváme – připadali jsme si jako 

zločinci. 

 

Odmítnutí žádosti o prodloužení výpovědní lhůty na 3 měsíce. 

Na radu právníka jsme od smlouvy museli odstoupit, abychom ochránili náš program. 

 

Smlouva paní zastupitelky o jednom listu. Ve smlouvě se nachází lživá informace o realizaci 

vyvěšení úmyslu výpůjčky na úřední desce - nikdy vyvěšen na úřední desce nebyl. 

Mezi naším odstoupením a podepsáním smlouvy o výpůjčce již zmíněných prostor s paní 

zastupitelkou nebyl na úřední desce zveřejněný ani  "úmysl jejich pronájmu". 

jednalo se o 4 měsíce - nikde nic ... proč? 

Smlouva paní zastupitelky je tím pádem neplatná ... prostory by měly být vyklizeny a mělo by být 

vyhlášené nové výběrové řízení - nikde nic ... 

 

Rodinné centrum neplatí ani režii, ani nájem - během měsíce měli vybaveno ... 

 

 

V roce 2015 jsme byly vyzváni starostou, abychom nahlásili, co budeme nabízet na rychnovských 

slavnostech – schůzka proběhla pouze s panem starostou a kulturní referentkou - náš program 

nabídli .......... dětem přímo u podia a nás umístili co nejdále, abychom nebyli lidem pokud možno 

na očích. 

 

Naše žádosti: 

Žádost o pronájem prostoru v sále Beseda a na ra 

du právníka  (ze zákona na to máme jako občané města právo) Žádost o kopii smlouvy paní 

zastupitelky s městem ohledně prostor Kokonínská 209 jsou dohledatelné na webu - nikde nikdy 

nebyla zveřejněná žádná žádost paní zastupitelky nebo jejího centra - chápeme to jako tendenci nás 

záměrně  poškodit a ovlivnit tak veřejné mínění. 

 

Nejsme proti rodinným centrům - jsme proti parazitování a obohacování se na úkor ostatních 

.... 

Po získání prostor k činnosti a založení rodinného centra následovalo zneužívání přístupu paní 

zastupitelky k informacím v rychnovském zpravodaji před jeho zveřejněním. 

 

Ve chvíli, kdy jsme nabídli dílny pro děti a pro dospělé v úterý a ve středu, nabídlo její rodinné 

centrum dílny ve stejný den. Když jsme další měsíc změnili datumy, změnilo datumy podle nás i 

rodinné centrum. 

Nabídli jsme kreativní dílny pro děti a rodiče – rodinné centrum nabídlo kreativní dílny pro děti a 

pro rodiče. 

 

Změnili jsme název na výtvarné, rodinné centrum změnilo název na výtvarné … a takhle to 

pokračuje až do dneška – vyvrcholení jsme se dočkali v listopadu 2016, kdy rodinné centrum náš 
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program Světlohraní přebilo přímo na náměstí a opět použilo naše aktivity, které zde dlouhodobě 

rozvíjíme. 

 

To samé se děje i s ostatními programy ... 

 

 

Ve snaze se jakkoli domluvit se zástupci města, dopadlo vše pouze ve prospěch paní zastupitelky. 

 

2016  
Na přelomu ledna a února se konala schůze spolků na radnici iniciovaná námi – nahlášení větších 

aktivit spolků a sdružení spolků v zájmu toho, abychom se navzájem nepřebíjeli a občané města 

měli přehled a možnost si z nabídek vybrat/žijeme na malém městě – pokus o spolupráci. 

Město, ani paní zastupitelka nedodrželi slovo a činí to dodnes ... 

 

Rychnovské slavnosti 2016 opět zdominované .......... dětem a jejich rodinným centrem … taktéž 

rozsvěcení vánočního stromečku - jedná se o slavnosti města, nikoli jedné skupiny lidí - vystupující 

spolky a sdružení na těchto slavnostech dostávají za svá vystoupení finance. 

 

Protože došlo k nedodržení slova, nevidíme žádný důvod zapojovat se do kulturní komise, 

kterou si zde někteří zastupitelé města založili – vše zde dopadá pouze ve prospěch paní 

zastupitelky. 

Bylo nám řečeno, že se zde jedná o přirozený konkurenční boj …?????!!!!!! 

 

V prosinci 2016 jsme v zájmu vyřešení této situace a snahy o spolupráci napsali zastupitelstvu 

dopis. Napsali jsme, že opět nechceme od města peníze, chceme podporu formou možnosti pořádat 

akce v sále BESEDA a že hlavně chceme, aby zastupitelstvo zaštítilo slušné chování mezi spolky a 

sdruženími, že vedle toho chceme vrátit termín 19.5. - 21.5. (který jsme měli minulý rok) – do 

dnešního dne jsme nedostali odpověď. 

 

VIZ: Minulý rok v květnu v termínu 19.5.-21.5. jsme ve městě a v sále Beseda pořádali divadlo a 

papírovou performance na náměstí – viz.: Lumbricus Terrestris 

 

Město tři dny před začátkem akce povolilo vyvěsit na všech sloupech propagaci na rytířský turnaj u 

zahrádkářské klubovny, který zde pořádali v tomto našem termínu – když jsme se na tuto situaci 

ptali na radnici, dostali jsme jenom arogantní odpověď, že v tom vlastně nikdo z nich nemá prsty.. 

Bylo nám řečeno, že se zde jedná o přirozený konkurenční boj …?????!!!!!! 

 

Jakmile paní zastupitelka zjistila, že jsme na tento termín na letošek  zapomněli, vrhla se na tuto 

příležitost - žádné slušné chování, žádná snaha o komunikaci nebo spolupráci – bylo nám řečeno, 

že kdo dřív přijde, ten dřív mele. 

 

V těchto dnech jako odpověď visí ve městě leták s tímto termínem na májovou videodiskotéku s 

hostem Zdeňkem Izerem pod hlavičkou paní zastupitelky - kdo to financuje? 

 

Naše pravidelné dílny, malování, kresbu, tanec, jógu a další (původě jsme je měli rozdělené do 

http://bezmezer.weebly.com/sv283tlohraniacute-2016.html
http://bezmezer.weebly.com/lumbriccus-terrestris.html
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celého týdne, než nám je rodinné centrum postupně vytunelovalo) ... pořádáme v sále BESEDA - 

máme s městem "domluvené" dva dny v týdnu - čtvrtek a neděli - od ledna 2017 do konce března 

jsme dostali zákaz vstupu do sálu Beseda v neděli. 

Druhý den, čtvrteční odpoledne, který zde máme na pravidelné kurzy po děti i pro dospělé k 

dispozici, začalo město obsazovat svými aktivitami. 

KVÍZOVÁ OTÁZKA k zamyšlení: 

Týden má 5 pracovních dnů. 

Pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek. 

Kolik dnů zbývá, když odečtete čtvrtek? 

2017 
Od 10.3. pořádáme III. Ročník Jarního Artování – rodinné centrum pořádá spacákovou párty 

 

 

Bylo nám řečeno, že se zde jedná o přirozený a zdravý konkurenční boj …?????!!!!!! 

 

Pokud jsme na začátku našeho fungování měli nějaké finanční potíže, kdo je nemá, když pořádá 

první akci - odvedli jsme vedle toho obrovskou a kvalitní práci a na té stavíme - město a někteří 

zástupci situaci využili pouze tak, že začali podporovat šíření pomluv a parazitovat na našich 

nápadech i přes to, že jsme fungovali dál, nabízeli program pro všechny věkové kategorie na celý 

týden a pracovali jsme ... 

 

 

V dubnu 2017 odchází z radnice kulturní referentka paní Mgr. Marie Strnadová – město ruší 

výstavní síň. Poslední, čemu věříme je, že paní Mgr. Marie Strnadová nebyla pracovně dostatečně 

vytížená, prý na výstavy nechodí lidé ... lež a jenom lež ... neměli jsme s p. Strnadovou nikdy od 

našeho vzniku problém. 

To, že se zde výstavy staly pravidelností, byly na rok dopředu obsazené a vedle návštěvníků je 

navštěvovala místní škola v rámci výtvarné výuky, je známka odvedení obrovského kusu práce 

paní Mgr. M. Strnadové. Všichni, kdo jsme kdy něco pořádali nebo zakládali na poli výtvarném 

anebo uměleckém jako takovém, víme, jak dlouho trvá, než se to pro veřejnost stane 

samozřejmostí. 

 

 

Rodinné centrum dostalo v r.2016 nejvíc peněz ze všech spolků bez toho a bez ohledu na to, že zde 

jiné skupiny působí podstatně déle a svojí prací reprezentují město. Bez toho, že by toto  rodinné 

centrum mělo odvedenou jakoukoli práci a nabízelo vlastní originální nápady. Pouze je přebírají 

bez jakékoliv úcty k práci a k hodnotám od statních subjektů zde již působících ... 

 

 

Podpora, které jsme se ze strany města dočkali my, je tendence některých současných zastupitelů 

obohacovat se z peněz, nápadů a originálních aktivit nás daňových poplatníků, občanů města na náš 

úkor … tento přístup nás vrací do  období normalizace ... čelíme diskriminaci, šikaně, parazitování 

na kontaktech a na nápadech, přebíjení termínů, aroganci, výsměchu a lživým pomluvám ... 
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Protože nechceme, aby nás tito lidé v současnosti  jakkoli zastupovali a žádali o dotace na naše 

aktivity, nežádáme město o peníze – po zkušenostech, které zde s některými zastupiteli máme, je 

jasné, že by si to vysvětlili jako příležitost  získat na náš program peníze z dotací do vlastních 

kapes, nabídnout jej jako svoji aktivitu a zničit nás. 

 

 

Možná si řeknete, že problém, který zde zveřejňujeme, nijak nesouvisí s mnohem důležitějšími 

tématy, které se ve městě řeší. Myslíme si, že na našem případě je zcela evidentně viditelný přístup 

našich současných zastupitelů k otázkám potřeb města a jeho občanů a jasná ukázka skutečné 

motivace, která je vedla k tomu aby si místo na zastupitelstvu v minulých volbách vybojovali. 

  

Své zvolení do pozice zástupců občanů města si někteří spletli s možností založit si soukromou 

firmu (z peněz daňových poplatníků), potom chápeme, že místo podpory spolupráce s občany a 

posílení komunitního života ve městě a tím zapojení co nejvíce občanů města do jeho procesu, zde 

vytvářejí pravý opak: "zdravé konkurenční prostředí mezi spolky", jehož výsledkem je pouze 

zesílená rivalita mezi občany. 

  

Nesouhlasím s postojem města, jeho zastupitelů. Přeji si rovnocenné dělení mezi spolky a 

sdruženími a transparentní financování jejich aktivit městem. 

Přeji si spolupráci, nikoli dominanci jedné skupiny nad ostatními.  

Žádám o vytvoření stejných podmínek k činnosti BEZMEZER, o.p.s. i ostatních zde fungujících 

spolků a sdružení, jako má výše zmíněné rodinné centrum. 

Tzn.: vlastní prostory, kde můžeme rozvinout naši činnost - výrobu předmětů z tvrzeného papíru, 

malířskou školu a náš program, který zde již čtvrtým rokem nabízíme. Bez toho, že bychom byli 

kontrolováni a šikanováni - nejde o soukromé peníze zastupitelů ... jde o peníze, které jsou státem, 

krajem a dalšími orgány určené na podporu komunitního života a rozvoje měst. 

Pokud máte stejný názor a chcete tuto petici podpořit svým podpisem, podpoříte důvěru ostaních 

lidí v to, že je možné se této svévoli úředníků bránit, podpoříte tím zdravý komunitní rozvoj města, 

posílíte tím důvěru ve slušné chování a spolupráci mezi lidmi a hlavně tím pomůžete dobré věci. 

Pokračování: 

1.3.2017 Beseda s hejtmanem libereckého kraje pro občany města. 
Protože jsme měli od ledna 2017 zákaz vstupu do sálu Beseda v neděli (jeden ze dvou dnů na naše 

pravidelné akce). a ve čtvrtek (druhý den pro naše pravidelné akce) město začalo pořádat veřejné 

schůze v sále Beseda, nereprezentovali jsme město před hejtmanem, neměli jsme důvod. Vyžádali 

jsme si schůzku s panem hejtmanem a našimi zastupiteli po besedě - bylo domluvené s kanceláří 

hejtmana. Pan starosta nás vyzval k přednesení naší stížnosti veřejně (na podiu seděl sám bez 

dalších zastupitelů) - výsledek konverzace byl jednoznačný - v minulosti jsme měli dluhy a město 
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má již program volnočasových aktivit zaplněný, není tedy důvod nás podporovat a něco s námi 

řešit - řešení situace panem starostou. 

 

Události od datumu vyvěšení petice tj. od 3.3.2017: 
 

20.3.2017 
Omlouváme se všem zájemcům, kteří chtějí přijít  4.5.2017/čtvrtek -  termín je obsazen konáním 

veřejné schůze, Sejdeme se na ZŠ v Rychnově u JBC od 16:00 hod./ v případě krásného počasí v 

plenéru. 

 

12.4.2017 

JAK SE PÍŠE HISTORIE: 
Téma kronika: Díky fenomenální paměti, lidskému a badatelskému přístupu pana Mgr. Jindřicha 

Kurfiřta, který nashromáždil spoustu zajímavých materiálů a vzpomínek lidí v Rychnově u JBC 

n.N. v minulosti žijících - doplňoval, opravoval a upravoval kroniku města do čitelné podoby 48 

let/ zaslouží si naši pozornost/ minulé ani současné vedení města mu nikdy nepoděkovalo - místo 

ocenění, poděkování, projevení úcty k jeho celoživotní práci, kronika padla do rukou představitele 

minulého vedení, který jeho práci nikdy neocenil /naopak/ vedle toho, že nikdy práci pana Kurfiřta 

neuznal, nechal za svého působení ve městě padnout  anebo prodal některé kulturní památky, které 

symbolizovaly jeho historii ...  

Pan Mgr. Jindřich Kurfiřt si díky svému přístupu a životním zkušenostem, které ho donutily 

přehodnotit vlastní životní postoj, zaslouží naši pozornost a úctu. 

 

28.4.2017 Mezinárodní ostuda v Rychnově u JBC n.N. podpořená panem starostou. 
27.4.2017 jsme v sále Beseda pořádali koncert s tancem Lucie s Patrikem Denserem. 

Koncert se konal dlouho do noci, Patrik Denser, který přijel až z Hamburku na sále přespal. Druhý 

den ráno do Besedy přišel pan starosta, tajemník, překladatelka a zástupce místní policie. 

Kontrolovali Patrika, řekli mu, že se na sále nespí a nám řekli, že máme vrátit všechny klíče a že 

pokud budeme něco v Besedě chtít pořádat, že si klíče musíme pokaždé vyzvednout na radnici. 

Prý do Besedy přišli náhodou. 

Dozvěděli jsme se v průběhu komunikace, že nám město klidně naše aktivity v sále zakáže. 

Nejsme delikventi, nekrademe, neohrožujeme lidi na životech, nebereme drogy, nepijeme alkohol 

tak, abychom ničili městský majetek ani Besedu, pouze organizujeme akce pro občany a zveme 

sem lidi z daleké ciziny. 

Když jsme začali situaci řešit, bylo nám napsáno, že se této městské akce pan starosta nezúčastnil. 

Patrik nám potvrdil podle fotografií zastupitelů opak. 

Naši zástupci muzikantovi, kterého jsme pozvali na naši akci z Hamburku, začali vysvětlovat, že na 

naše akce nikdo nechodí, zato na jejich ano - druhý den měli objednáno prý na Hudbu Praha 200 

lidí/ve skutečnosti jich tam bylo cca 30. 

Dostali jsme se díky této jejich snaze do přímého přenosu toho, jakým způsobem naši zastupitelé 

podporují aktivity občanů města a jak vedle šikany parazitují na našich kontaktech ... viz petice. 

Když pořádá město své akce nebo pronajímá sál na více dní jiným skupinám, je jisté a dozvěděli 

jsme se, že tam prostě občas někdo přespí. 

Jsme fungující nezisková organizace, v jiných městech nemáme problém, ze zákona máme nárok 

na podporu města, ve kterém žijeme. Na rozdíl od ostatních zde působících skupin, které sál Beseda 
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PETICE – příloha č.1 
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod                                         

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

ZA ROVNOPRÁVNOU PODPORU AKTIVIT OBČANŮ MĚSTA Rychnova u Jablonce nad 

Nisou JEHO ZASTUPITELI 

Napsáno a zveřejněno 3.3.2017 
 

využívají též zdarma, nechceme od města peníze - zástupci by nás místo šikany měli podpořit a ne 

okrádat. 

Jak se vede naší neziskovce v Rychnově u JBC n.N. není naše chyba, ale očividně chyba politiky 

města, která se týká podpory aktivit jeho občanů. 

 

5.5.2017  
Od podzimu 2016 máme na radnici nahlášenou výstavu dobových fotografií Rychnova u JBC, která 

se bude konat v srpnu v rámci II. Mezinárodního sympozia. Již čtvrtým rokem pořádáme přednášky 

o jeho historii, kterých se zůčastnil pan starosta pouze dvakrát. Je celkem logické, že na tyto 

přednášky bude navazovat výstava. Vzhledem k přístupu našeho vedení k prácí kronikáře a kantora 

Mgr.Jindřicha Kurfiřta v minulosti i v současné době - PŘEHLÍŽENÍ, je alarmující, že pan starosta 

se neváhá pana Kurfiřta zeptat na to, jestli mu dodá materiály na výstavu dobových fotografií, které 

chce v Rychnově pořádat pan .......(sdílí fota na facebooku). 

Tato další demonstrace skutečné podpory některých zástupců města, která se týká aktivit nás,  jeho 

občanů a ovlivňování lidí, kteří s námi jakýmkoli způsobem spolupracují, je opravdu nevídaná a 

tento přístup je varováním pro všechny,  kteří zde chtějí něco organizovat a zakládat, natož pro 

město Rychnov u JBC n.N. něco skutečně dělat, nejen pro nás. 

 

14.5.2017 
V roce 2016 jsme působili v sále Beseda/nyní čekáme na rozhodnutí rady, jestli nás podpoří touto 

možností i nadále - 10.5.2017 rada zasedala/. 

Sálu Beseda jsme dělali intenzivní propagaci, lidé si o tom začali vyprávět. Nabízeli jsme tam 

pravidelné dílny, koncerty, divadelní představení a amatérské divadlo. 

Pokaždé, když jsme zveřejnili zájem více lidí o naše akce, město naše fungování nějak omezilo. 

Nyní začíná v sále, vedle již zmíněného rodinného centra, organizovat akce i paní 

knihovnice/manželka bývalého zástupce města /po našem vzniku 2x odmítla naši nabídku na 

spolupráci/ má své vlastní prostory a knihovnu zde vede dostatečně dlouho na to, aby zde akce 

pořádala už v minulosti - nebylo tomu tak. Víkend, který máme nahlášený na naši akci na náměstí, 

pořádá společně s rodinným centrem jejich akci/rodinné centrum letos opět získalo od města ... ...,-

Kč, prostory a režii na jejich provoz zdarma ... co si o tom máme myslet? Co si o tom myslíte vy? 

viz.: PETICE 
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