
Starosta Jimramova
bude trávit Vánoce v Americe
Jan Kellerzastává funkci starosty v Jimramove druhé
vo/ebni obdobi. Vpodzimnich komunálnich volbách již
nebude kandidovat. Po revoluci bylo jeho jméno na kan-
didátce Obcanského fóra a v druhém volebnim obdobi
byl na kandidátce ODSjako svobodný demokrat. Jan
Kellerje také evangelický farál, který kdysi musel z roz-
hodnuti státu své posláni opustit.

MARKÉTA KROBovA

Z jakého duvodu letos ne-
kandldujete?
"Domnívám se, že dve volební

období stací, aby clovek neco \(Y-
konal. Myslím si, že je dobré, aby
kreslo na radnici pocítilo zmenu,
a nesouhlasím s tím, že je správ-
né, aby starosta zustal porád stej-
ný. Jakmile se starosta tzv. do to-
ho dostane, je to signál, že by mel
skoncit. Prestane oplývat novými
nápady, nebot má pocit, že už
všechno zná. Na obecním úrade

by však mela .fUngovat kancelár,
která spravuje bežné rutinní veci
obce tak, aby vydržela každou
zmenu bez jakéhokoliv klopýtnu-
tí."

V Jlmramove jsou ctyfi kan-
didátky - ODS, CSSD, KDU-
CSL a Sdruženi nezávislých
kandidátu. Mohl byste být
na nejaké stávajici jlmra-
movské kandidátce?
"Asi ne. Maximálne na kandi-

dátce nezávislých, protože bych
nechtel být spojován se žádnou

stávající stranickou kandidátkou
u nás."

Jste evangelický farár.
Budete se venovat du-
chovní správe?
" Chci se vrátit do církevní služ-

by. V jaké podobe, ješte nejsem
rozhodnut, protože jsem starostou
a chci jím být až do voleb. Teprve
pak zvolím jednu z mnoha mož-
ností služby v evangelické církvi.
Jedno vím ale urcite, po svém sta-
rostování se spolecne s manželkou

chystáme na mesíc odjet za dcerou
do SpojenYch státu amerických,
kde strávíme Vánoce. "

Když se ohlédnete zpet, co
všechno bylo za vašeho o-
smlletého vedení radnice
v Jlmramove vybudováno.

" Obecne
me. zaráží,
proc novinári vetšinu podob-
ných dotazu kladou starostovi.
Byl bych rád, kdyby na tuto o-
tázku odpovedel nekdo z obcanu
nebo ze zastupitelu. Nicméne
prozradím, že byla vybudována
cistírna odpadních vod, dokon-
cena skládka komunálního od-

padu a do provozu uveden dum
s pecovatelskou službou. Z tech
menších akcí bych vzpomenul o-
pravy mnoha objektu v památ-
kové zóne. Dále se uskutecnily
vetší opravy místního vodovodu
a kanalizace. Víceménesejedná
o vynucené investice do akcí,
které jsou pro mestecko potreb-
né. Je otázkou, jak k nim melo
být prikroceno z hlediska chro-
nologie. .

(pokracování na strane 3)



(dokoncení ze strany 1)
Možná, že se nekdo"domníval,

že pecovatelský dumje zbytecná
investice, ale dnešek ukazuje, že
tomu tak není. Navíc o zrízení
domu se zminovaly v roce J990
volební programy všech politic-
kých stran. V soucasné dobe je
všech deset bytu obsazeno a na
obecním úrade evidujeme další
žádosti, které nemuže prozatím
uspokojit.

Mám radost, že se podarilo
dát dohromady nekolik komisí
v zastupitelstvu, které pracují
samostatne . a kvalitne.

Predevším se jedná o kulturní,
stavební afinancní komisi. ..

V cem by se podle Vás
melo pokracovat?
,,/ kdyžkulturníkomisepracu-

je velmi dobre, mám pocit, že
v oblastikulturnevzdelávacíbylo
dost vecí opomenuto,zvlášte v 0-
svetové cinnosti obyvatelstva.
V oblasti umeníse domnívám,že
akcí, které byly na úrovni, bylo
dostatek a melo by se v tomto
smerupokracovat. Za dost dule-
žitou považuji informovanost.
Jednou mesícne vychází zpravo-
daj, který by mel mítpodle mého
názoru stálého redaktora, který
by se tétopráci intenzivne veno-
val a chodilmezi lidi.Dosud mne

v nem chybí rozhovor.Rád bych,
kdyby nové zastupitelstvo bylo
v tétooblastidalekovíce úspešné.

V oblasti infrastruktury by se
melo pokracovat v dokoncení

konalizace, opravách vodovodu
a v úpravách povrchu silnic.
Dále by mely pokracovat práce
v památkové zóne: Jimramov by
se melpostupne stávat duležitým
turisticko - kulturním místem

a k tomu je potreba zaJistit do-
statecné ubytování a pohostin-
ství vpodobe sezónních kaváren
a vináren. Urcite by Jimramovu
prospelo, kdyby se našli jednot-
livci, kterí by se rozhodli téžpro
sezónní prodejny, kde by byly
k dostání typicképredmety, kte-
ré k této oblastipatrí. Mnozí vy-
rábejí doma koštata, košíky, ale
návštevník Jimramova si tenhle
klasický výrobek u nás nemá kde
koupit...

Jimramovse nachází
zhruba uprostredvetších
obcí. Pocitujeteodliv žá-
ku, kterí se rozhodnoudo-
jíždet do vzdálenejšíchzá.
kladníchškol?
"Samozrejme, že dneska i zá-

kladní škola vstupuje do konku-
rencního prostredí. Deti mohou
navštevovat základní školu

v Policce, Bystríci nad
Pernštejnem a v Novém Meste
na Morave. Aby jimramovská
škola neztrácela své žáky, musí
být dobrou a zajímavou školou
a musí pro deti zajistit kvalitní
nápln pro volný cas. Tuto sku-
tecnost nelze podcenoyat a je.
potreba si uvedomit, že bude
pribývat rodicu,kterí se budou
rozhodovat,dojaké školy své dí-

te umístí. Jde také o to, aby se
vedení školy, celý ucitelský sbor
a zastupitelstvo snažilo vytvorit
takové prostredí, do kterého by
deti chodily rády...

Jlmramovská radnice si

získala u obyvatelstva ús-
pech svým odporem vuci
automatum. Lonská vy-
hláška byla Ústavním sou.
dem CR zrušena. V plat-
nost vešel nový zákon
o loterlich.a jiných hrách.
Kolik je v Jimramove au-
tomatu?
"V soucasné dobe nemáme

v Jimramove žádný výherní hra-
cí prístroj. Podle nové vyhlášky,
která platí od zárí, nesmí být au-
tomaty umísteny v památkové
zóne a nesmí být provozovány
v odpoledních hodinách.

Automaty mohou být tedy v pro-
vozu pouze dopoledne a vecer.
Pro toto rozhodnutí se spontán-
ne vyjádrili všichni zastupitelé,
i když jsme žádný negativní do-
pad na obyvatelstvo zatím nepo-
cítili. Evidujeme jednu žádost
o povolení VHp, nyní cekáme na
vyjádren.í provozovatele. "

Být starostou sebou nese
urcitou zodpovednost. Je
to nevdecná funkce?

" Vubec bych to takhle nehod-

notil. Predevším je fUnkce po-
trebná. Jako krestan jsem
vždycky vedel, že clovek není
žádná jednicka, ale vychytralý

hajzlícek. Nedelám si žádné ilu-
ze ani o sobe ani o ostatních,
a tak jsem nedošel k žádnému
velkému zklamání. Netvrdím, že
me nekteré skutecnosti nepre-

kvapily. Predevšímjsem byl roz- I
pacitý z reakcí lidí ve vecech, 1
které se týkajípouzejich ajejich
majetku. Vidímtuto vec v dnešní 1

dobe daleko zretelneji než drív.

!

Clovekje ve chvíli, kdy se nekdo
jiný dotkne jeho majetku nedu-
tklivý a naježený. A naopak,
když cítí, že má možnost neco
získat, tak to bez váhánípro se-
be urve. Ale ne každý.

Na druhé strane clovekpri té-
to práci naváže mnoho nových
kontaktu a ukáže se, že si rozumí
i s jedincem, o kterém si dríVf!
myslel, že si nikdy porozumet
nemuže. ..

Dá se vubec porovnat prá-
ce duchovního správce
a starosty?
" V obou prípadech se clovek

setkává s lidmi. Jako farár jsem
pricházel k lidem s urcitým náro-
kem, který je nad nimi i nade
mnou. Jako starosta nemohu víru

vtahovat do práce obce a musím
všechny veci zvažovat z pozice
cloveka jako obcana, s vyuŽitím
lidské zkušenosti, lidských úvah

a odhadu. Ale pritom se své víry
zbavit nemohu. Jinak tvrdím, že

jak pri starostování, tak pri du-
chovní správe muže clovek vyko-
nat mnoho dobré práce, ale také
se muže docela dobreflákat. ..


