O TOM, JAK NEPOMOHLY ANI „OČI JOSEFA KLÍMY“
Bylo nebylo, v jednom malém městečku kdesi v Pošumaví měli takový nehezký a zastaralý
střed města (říkají tam tomu Náměstí). Bylo to tam nepřehledné a občas i nebezpečné jak
pro ty, kteří tudy chodili pěšky, tak pro ty, kteří tam jezdili - velké i malé povozy si tam
navzájem překážely v podivné křižovatce a každý si zastavil, kde ho zrovna napadlo. A tak se
místní „konšelé“ rozhodli, že s tím něco udělají. Takřka všichni obyvatelé věděli, že je to
dobrý nápad - až na jednoho! Psal se tehdy rok 2008.
Tak takhle nějak by mohla začínat pohádka. Jenže ona to nebyla pohádka, ale skutečnost.
To městečko se jmenuje Janovice nad Úhlavou a v roce 2008 se místní zastupitelé rozhodli,
že bude zahájen projekt „Rekonstrukce městského centra“, jehož cílem byla kompletní
rekonstrukce silnic a chodníků v centru města, nové dopravní řešení, nová parkoviště a také
rekonstrukce autobusové zastávky a rekonstrukce historické budovy bývalé radnice. Součástí
celého projektu bylo vybudování nové lávky pro pěší. Samozřejmě nechybělo vysázení nové
zeleně. Na tuto rozsáhlou akci se dokonce podařilo sehnat dotaci z prostředků Evropské unie
(město zaplatilo pouhých 7,5% z celkových nákladů). A stejně jako v té pohádce takřka
všichni obyvatelé věděli, že je to dobrý nápad - až na jednoho! A představte si, že (říkejme
mu ON) dokázal neuvěřitelné - svými stížnostmi a odvoláními dokázal to, že stavba byla
fakticky dokončena (tzv. „papírově“) až v roce 2016. Skutečně, město obdrželo poslední
nezbytné oznámení 27. října 2016.
A jak to těch dlouhých téměř 9 let celé probíhalo? Úřady vydávaly povolení, rozhodnutí,
stanoviska, ON se odvolával a podával stížnosti. I přesto všechno se podařilo stavbu v letech
2013 - 2014 postavit, zkolaudovat a zaplatit. Situace byla skutečně zvláštní, protože jediné,
co chybělo, bylo stavební povolení, které bylo stále napadáno.
A pak přišlo to nejlepší. Když už nevěděl jak dál, pozval si televizi. V lednu letošního roku se
dostavili reportéři z pořadu „Očima Josefa Klímy“. Byla natočena a 26. ledna 2016 odvysílána
účelově, ve prospěch objednatele natočená reportáž, plná nepravdivých vyjádření. Reportáž
měla ukázat chudáka občana zoufale bojujícího proti úřadům, které povolily postavit podle
něj snad nejhorší stavbu na světě, při jejímž povolování se celou dobu podvádělo. A dokonce
i ta dotace byl podle něj podvod. To si jako autor tohoto článku vskutku nevymýšlím - za
všechny jedna doslovná citace z odvysílané „objektivní“ reportáže:
„Já jim opravdu nechci dělat problémy s dotací. Že jí mají prohratou, to říkám od začátku.
A že to ošvindlovaly všechny úřady, to byl průšvih.“
Ale nakonec, co je nejdůležitější? Že ani bystrozraké „oči Josefa Klímy“ nic neodhalily. A ptáte
se, kdo byl ten udatný bojovník za jakousi svoji spravedlnost? To přece naopak vůbec není
důležité. Hlavně, že to pro nás všechny dobře dopadlo!
Michal Linhart, starosta města

