Jiří Miler:
Při starostování musíte mít rád všechny lidi…
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Od Liberce je Český Dub vzdálený jen kousek přes věhlasný Ještěd. Dlouho byl ryze českým městem, pak se v něm usadil textilní průmysl. Město bylo blízké slavné spisovatelce a před koncem
minulého století v něm legendární ředitel muzea objevil středověký unikát. K mnoha pozoruhodnostem určitě patří také radnice s neporušeným secesním interiérem. I pracovna starosty,
v níž sedíme nad kávou v polokruhové nice, je velmi neobvyklá.
Jiří Chum
Pane starosto, jak představíte Český
Dub?
Přibližně třítisícové město s velkým
historickým potenciálem, obklopené
krásnou přírodou Podještědí. Potřebné
služby fungují, je to kousek do Liberce
a Jablonce, následně samozřejmě do Jizerských hor. Za necelou hodinku jste
po dálnici v Praze. Ideální místo pro bydlení a odpočinek. Byli jsme střediskové sídlo, pak se postupně některé obce
osamostatnily. Jsme součástí euroregionu Nisa a spolupracujeme s Místní
akční skupinou Podještědí i se Sdružením obcí Libereckého kraje. Spolupráce
s krajem je dobrá, krajský úřad nám
v případě potřeby pomáhá finančně
i metodicky. Podle správního členění
je Český Dub obcí druhého typu, se
stavebním úřadem a matrikou. Město
se skládá ze čtyř částí, každá má vlastní řadu domovních čísel. Pod městský
úřad pak spadá jedenáct okolních obcí.
Jsou zde dostatečné služby pro občany?
K dispozici je ve městě mateřská škola, základní škola se sportovní halou
a základní umělecká škola. Ordinují tu
dva praktičtí lékaři pro dospělé, jeden
dětský lékař, gynekolog a stomatolog.
Máme dům s pečovatelskou službou
a krajský domov pro seniory. Funguje
zde pošta, dva bankovní ústavy, dvě
nákupní střediska, několik menších
obchodů a restaurací. Pro sportovce je
tady fotbalový areál a přírodní koupaliště, v zimě v okolí několik sjezdovek
a běžeckých tratí. Sníh zde samozřejmě
vydrží déle než v nižších polohách. Najdete tu nejspíš všechno, co člověk po
celý rok potřebuje k běžnému životu.
Pokud je mi známo, je Český Dub tradičně velmi kulturním městem...
Máte pravdu, centrum města tvoří
památková zóna a je tady docela dost

„Dva roky jsme promýšleli
model privatizace. Podařilo
se nám najít způsob, aby
stávající nájemníci koupi
bytu zvládli.“
významných památek, ať již Podještědské muzeum, johanitská komenda,
kostel sv. Ducha, částečně zachované
městské hradby nebo zámecký park.
Z mnoha míst se naskýtá nezapomenutelný pohled na dominantní Ještědský hřbet se slavnou Hubáčkovou
televizní věží. Neměli bychom zapomenout na radnici. Ta získala dnešní
vzhled za přestavby v historizujícím
neorenesančním stylu s prvky secese
před 110 lety. Její interiéry se podivuhodně zachovaly. Ve městě funguje
také knihovna a více než dvě desítky
spolků, například Loutkový soubor
Ještěd, Divadelní soubor Vojan, máme
pravidelné koncerty vážné hudby, od
roku 2008 pořádáme hudební festival
Bugrfest. Teď o adventu se na českodubském náměstí konají vánoční trhy
s programem a ukázkami řemesel.
Ovlivňuje zdejší život blízkost velké liberecké aglomerace?
Před revolucí a ještě nějaký čas po ní
jsme byli přirozenou oblastí z pohledu
zaměstnanosti a dopravní dostupnost
v tom nehrála zas tak velkou roli. Liberec svým magnetismem samozřejmě přitahuje zdejší mladé lidi ke studiu středních škol, pro ostatní ale byl
ve městě dostatek pracovních příležitostí. Byly tu podniky Dubena a takzvaný Autopark, tedy automobilový
opravárenský závod, a už jen to znamenalo pracovní místa až pro stovky
lidí. Když klasické podniky postupně zanikly, objevily se sice nové příležitosti, ale místní už je v tak hojné
míře jako dřív nevyužívají. Dnes jste
autem za dvacet minut v Liberci, daleko není ani do Mladé Boleslavi a už

i do Prahy se jezdí na otočku. Je pak
logické, že to třeba ale ovlivňuje činnost obchodníků a služeb ve městě.
Velké nákupy řeší lidé cestou z práce
v hypermarketech, v Českém Dubu
zůstávají prodejny spíše pro běžné
menší nákupy, seniory a lidi z okolních vesnic. Obchodníky to moc netěší, některé obchody, třeba cukrárna,
před časem ukončily činnost. Za velký
úspěch proto považuji, že v minulém
roce jedna společnost postavila v našem městě novou prodejnu.
Zůstalo vám zde hodně opuštěných
původních průmyslových zón, tedy
brownfieldů?
Bohužel ani nám se tenhle problém
nevyhnul. Máme ve městě opuštěné
areály dvou bývalých hlavních výrobních podniků, které byly svého času
známé v celé republice. Ještě dneska
se občas potkám s lidmi, kterým se
vybaví hračky z českodubské Dubeny, nebo k nám jezdili do autoopravny vojenských aut. Brownfieldy jsou
zařazené v krajské databázi, jejich regenerace je zpravidla složitá, protože
se k nim mnohdy vážou složité vlastnické vztahy. Bohužel jeden opuštěný objekt bývalé továrny je skoro
v centru města u Schmittova zámku.
Dlouho byl celý areál v exekuci, město
uvažovalo o koupi, ovšem památkáři
požadovali zachování podoby těch
polorozpadlých objektů. Uměli jsme
si představit revitalizaci areálu tak,
že bychom rozšířili zámecký park
pro volnočasové aktivity, ale pouštět
se do rozsáhlé rekonstrukce jsme nechtěli, takže jsme od projektu upustili. Svérázný brownfield, jak jinak to

„Když sleduji růst cen za
bydlení v přeplněných
velkých městech, myslím,
že potenciál Českého Dubu
poroste.“

www.mvcr.cz/vespra

PhDr. PaedDr. Jiří Miler, Ph.D. (*1962, Liberec)
Po gymnáziu v Liberci (1976–1980) absolvoval
studium na Pedagogické fakultě UK v Praze
v oboru speciální pedagogika (1980–1984)
završené komunitním výcvikem ve skupinové psychoterapii (1989–1992) a doktorským
studiem (2002–2006). Absolvoval zahraniční
stáže v sociálních službách (Itálie, Dánsko,
Rakousko, Nizozemsko, Velká Británie, Srbsko). Pracoval jako speciální pedagog v Dětském diagnostickém ústavu v Liberci, poté se
stal ředitelem Ústavu sociální péče Hodkovice nad Mohelkou (1990–1998). Působil jako
místostarosta města Český Dub (1998–2002),
metodik Krajského úřadu Libereckého kraje
(2002–2006) a nyní je třetí volební období
starostou města (od 2006).
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Jak se vyrovnáváte se správou technické infrastruktury?
Na zajištění běžných věcí, jako jsou
úklid města, údržba zeleně, sběrný
dvůr, veřejné osvětlení nebo správa
bytového fondu, máme Technické
služby, společnost s ručením omezeným, které stoprocentně vlastníme.
Již za mého předchůdce se podařilo
vybudovat ve městě podstatnou část
kanalizace, dokončili jsme ji před šesti
lety. V posledních deseti letech jsme
hodně investovali do oprav městských komunikací a chodníků. Výrazně se zlepšil stav městských budov, už
neplatí, že to, co je v majetku města,
je ve špatném stavu. To ale také vyžadovalo systémové změny. Ještě před
devíti roky mělo tohle městečko ve
vlastnictví 300 bytů a totálně zdevastovaný bytový fond, takový socialistický. Dva roky jsme tehdy promýšleli
vhodný model privatizace. Podařilo
se nám najít způsob, aby stávající nájemníci koupi bytu zvládli a mohli po
privatizaci zůstat ve svých bytech.
Motivovali jsme je tak, že část kupní ceny mohli investovat do opravy
společných částí domu. Toho všichni
využili, dokonce mnohdy ještě třeba sehnali další dotace, a tak domy
opravdu hodně „prokoukly“. Město si
ponechalo všechny domy na náměstí
a přilehlých ulicích, abychom mohli
i do budoucna ovlivňovat vzhled cen-

tra města. Nechali jsme si asi 35 bytů
ve městě a 30 bytů v domě s pečovatelskou službou. Městské byty tak
slouží spíše seniorům nebo lidem, kteří se dostali do složité sociální situace
a vlastní bydlení nechtějí nebo si ho
nemůžou dovolit.

V programu rozvoje města mě zaujalo,
že Český Dub patří mezi obce s nejvyšším indexem stáří v Libereckém kraji.
Jistě to s sebou nese určitá specifika.
Město by se samozřejmě mělo snažit vytvářet podmínky, jak si udržet
mladé lidi. V současné době připra-

Radnice
Český Dub vznikl jako tržní osada ve čtyřicátých letech 13. století při kupecké stezce z Prahy
do Žitavy. Městský statut získal v roce 1260. Ve 13. století vznikla ve městě johanitská komenda, tedy opevněný klášter rytířsko-špitálního řádu sv. Jana Jeruzalémského. Město, které na ni
navázalo, bylo nazýváno „Dub, jinak Světlá“. Označení Český Dub se vžilo v průběhu 18. století.
V 19. století začal ovlivňovat život obyvatel města textilní průmysl. V někdejší vile podnikatele
Schmitta je od roku 1946 Podještědské muzeum, v němž je mimo jiné expozice věnovaná národnímu obrození, připomíná se spisovatelka Karolina Světlá, která se sem pravidelně vracela
po celou druhou polovinu devatenáctého století, a samostatnou expozici tvoří prostory johanitského kláštera. Sklepní prostory bývalé komendy objevil (1991) ředitel muzea PhDr. Tomáš
Edel při stavebně-historickém průzkumu na místě původního zámku, o dva roky později byly
zpřístupněny veřejnosti. Dnes tvoří samostatnou expozici Podještědského muzea. Turisticky
nejatraktivnější část komendy představuje velký vstupní románsko-gotický sál klenutý třemi
křížovými klenbami a románská kaple sv. Jana Křtitele.
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nazvat, hyzdí už od počátku devadesátých let historické centrum města
v těsné blízkosti johanitské komendy.
Měl to být kulturní dům a s jeho stavbou se začalo v roce 1987. Po převratu
se ale nedostavěl, dílčími přestavbami
se nekoncepčně měnil původní záměr tak, že třeba v suterénu vznikly
ordinace pro lékaře. Teď probíhá jeho
demolice a celé prostranství bude
revitalizováno. Dojde k rehabilitaci nejcennější části města a demolici
podporují i pracovníci Národního památkového ústavu. Souběžně probíhá
rekonstrukce bývalého kina na multifunkční dům, v kterém vznikne zázemí pro konání společenských akcí,
divadelních a filmových představení,
koncertů i výstav. Myslím, že to bude
důstojný a hlavně ekonomicky udržitelný kulturní stánek, který ve městě
třicet let chyběl.
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„Slyšíte ohlasy, co že
mají lidé v malých sídlech
z cestovního ruchu? Doteď
měli klid, teď jim chodí pod
okny desítky lidí.“
vujeme území přibližně padesáti stavebních parcel v nádherné lokalitě.
Je ale otázka, zda pak mladí ve městě zůstanou. Znám některé rodiny,
které mají pro své potomky stavební
parcely nebo třeba i rodinné domy,
ale ty je stejně ve městě neudrží. Zdá
se, že mladí už tolik nestojí o život
ve své širší rodině a z města odcházejí bez racionálního důvodu. Možná to je touha osamostatnit se nebo
chtějí prostě jenom změnu. Oproti
tomu k nám zase ale přicházejí celé
mladé rodiny odjinud a jsou velmi
spokojené s infrastrukturou a přírodou. Když sleduji růst cen za bydlení
v přeplněných velkých městech a stěhování mladých rodin s dětmi blíže
k přírodě, myslím, že potenciál Českého Dubu v tomto směru poroste.
Na čem se dá stavět identita malých
sídel? Jejich přitažlivost?
Je třeba nepromarnit to, co je pro ně
typické, a při dlouhodobém plánování
jejich budoucnosti vzít v úvahu nabízející se širší vazby s okolím. Mnohdy
se argumentuje tím, že když se zahraniční turista vydá na cestu po Evropě,
chce toho za minimum času co nejvíce
vidět. Ano, chce vidět Prahu, navštívit
Karlštejn, udělat si, jak je teď v módě,
romantické svatební fotky v Českém
Krumlově. Pak pospíchají do Vídně, do
Paříže. Když přede mnou někdo rozvíjí
tyhle úvahy, říkám, že je tu přece ještě
domácí cestovní ruch a aby byl samozřejmý, jako je tomu třeba na venkově
ve Francii, musí se léta trpělivě budovat. Původní profesí jsem speciální
pedagog a tak vidím, jak se změnila
za uplynulé tři desítky let tato dříve
zcela opomíjená součást školství. To
je obrovský posun k vstřícnosti, začlenění, trpělivosti a vlídnosti. Škoda, že
se o tom tak málo mluví. V této sféře
jsme prakticky dohnali vyspělý svět.
Když si to dlouhodobé zaujetí pro věc
přenesete do drobného cestovního
ruchu, tak co vidíte? Předpisy, které spíše překáží, než by podporovaly,

nedostatek trpělivosti. V dobré víře
je vytvořena třeba tady u nás naučná
stezka Karoliny Světlé. Pěkná příležitost prochodit si Podještědí. Najednou
slyšíte ohlasy, co že vlastně lidé v malých sídlech z toho cestovního ruchu
mají? Doteď měli klid, teď jim chodí
pod okny desítky lidí. Není ještě běžné, aby to myšlení otočili a nabízeli
turistům služby. Takže můžete hodně
mluvit o sekundárních efektech cestovního ruchu, vaše slova ovšem půjdou často do prázdna.
Vy jste si to vyzkoušeli s johanitskou
komendou…
Samozřejmě na tom stavíme, doktor
Tomáš Edel, slavný ředitel našeho
muzea, nás zapálil pro historii města
a my stále věnujeme velkou energii
popularizaci jeho objevu – johanitské
komendě. Přijíždějí sem jednotlivci
i celé skupiny, ale návaznost služeb
bohužel příliš nezafungovala. Dostávám pak maily typu: krásné muzeum,
byli jsme tu s dětmi, nenašli jsme ale
jedinou cukrárnu nebo kavárnu. Bohužel cestovní ruch nestačí k tomu,
aby se služby ve městě udržely nebo
i rozvíjely. Během roku není poptávka
asi dostatečně velká, ale je také pravda, že ani místní podnikatelé vždy
adekvátně nereagují na poptávku, což
třeba kritizovali účastníci Pochodu
krajem Karoliny Světlé, kteří si nemohli ve městě v době pochodu nic
koupit.
Říkal jste, že každý den se tady něco
děje.
Ale to ano, zdá se, že je zpátky doba,
kdy se lidé chtějí setkávat a aktivně se
bavit. Už možná i pochopili, že nejen
prací a penězi je člověk živ, tak jak se
to zdálo pár let po revoluci. Tradičně
se ve městě scházejí lidé v hospodě,
ve spolcích, někteří ale žijí svůj život
třeba jen na sociálních sítích. Starosta
by měl komunikovat se všemi a všemi
způsoby, ale osobní kontakt s lidmi
je nenahraditelný. Člověk musí být
pořád jedno velké ucho. Je to někdy
náročné, ale krásné.

„Osobní kontakt s lidmi je
nenahraditelný. Člověk musí
být pořád jedno velké ucho.“

Byl byste pro přímou volbu starosty?
Ve městě naší velikosti bych byl určitě pro přímou volbu zastupitelů
bez přepočtů mandátů pro jednotlivé strany nebo uskupení. Lidé hodně
volí jednotlivé kandidáty a určitě by
bylo spravedlivější, kdyby se zastupiteli stali ti s nejvyšším počtem hlasů
bez ohledu na to, kolik mandátů získá strana. U přímé volby starosty je
to složitější, mám dvojí zkušenost,
když jsem byl ještě v opozici a nyní
ve funkci starosty. Kdo se stal už
jednou starostou, tak bude asi pro
přímou volbu. Máte možnost setkávat se s lidmi, vysvětlovat jim svoje
počínání, často pro ně uděláte dobré věci a oni si to pamatují. Lidé vás
znají, a pokud je nezklamete, volí vás
znovu. V opozici jsem to viděl trochu
jinak, máte vizi, ale nemáte za sebou
žádné konkrétní činy pro lidi, je daleko těžší je přesvědčit, že nabízíte víc
než stávající starosta. Ale přikláním
se spíše k přímé volbě starosty už
jen z důvodu politikaření po volbách
i v malých obcích a městech.
Jaká je vaše vize práce starosty?
Když jsem se stal starostou města,
přineslo mi to spoustu nových společenských kontaktů a všechno se mi
začalo nějak víc propojovat. Zjistil
jsem, že se třeba moji rodiče stýkali
s lidmi, které já jsem před starostováním už neznal… Povídáte si a máte
najednou společné vzpomínky. Často
se stáváte součástí těch rodin, když
s nimi prožíváte nejdůležitější okamžiky jejich života – oddáte je, přivítáte jejich děti do života, později
do školy, slavíte významná životní
jubilea s nejstaršími členy rodiny. To
je ta nejhezčí role starosty. Bohužel
starostování s sebou přináší i stinné stránky, když vás naopak někdo
odepíše za něco, co nešlo řešit podle
jeho očekávání nebo co nemůžete vůbec ovlivnit. Pokud chcete na malém
městě starostovat, musíte se smířit
i s tím, že vás někdo na ulici nepozdraví… Musíte mít ale rád všechny
lidi, jinak to nejde. Takže moje vize je
stále stejná, nerozdělovat lidi a snažit
se o to, aby spolu všichni zastupitelé mluvili, věřili si a spolupracovali
bez ohledu na to, za koho kandidovali. Lehké to ale není. ■
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